
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA 
 

 

s hlubokým zármutkem oznamuje, že 

dne 24. února 2012 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 78 let 

 

 

prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., 
 

 
emeritní profesor Univerzity Karlovy,  Fellow of  the Institute of Mathematical Statistics, zástupce 

České republiky v Groupe Consultatif Actuariel  Européen a dlouholetý člen katedry pravděpodob-

nosti a matematické statistiky MFF UK.  

 

 V letech 1961-1989 získal profesor Mandl světové uznání v oblasti náhodných procesů, speciálně 

ve stochastické analýze.  V této oblasti založil úspěšnou vědeckou školu, která se na základě jeho 

podnětu zabývá modelováním dynamiky populací a také modelováním finančních rizik. Je autorem 

významných a často citovaných publikací a monografií. Po roce 1989 profesor Mandl soustředil své 

síly, zkušenosti i vědeckou erudici na vybudování studijního oboru zaměřeného na pojistnou 

a finanční  matematiku, který si v krátké době vydobyl vysoké uznání. Výsledkem tohoto úsilí  je 

skutečnost, že Česká republika je považována  za zemi s vysokou profesní úrovní finančních a po-

jistných matematiků.   

Petr Mandl byl aktivním členem mezinárodních odborných společností, členem redakčních rad me-

zinárodních i tuzemských odborných časopisů. Za svou činnost v aktuárské profesi byl zvolen dopi-

sujícím členem francouzské Association des Actuaires Diplomés de I´ISFA,  akademickým kore-

spondentem americké Casuality Actuarial Society a britského institutu aktuárů. 

V roce 2009 mu byla udělena prezidentem České republiky medaile Za zásluhy o stát v oblasti vě-

dy.  V roce 1998 mu  byla  udělena medaile JČMF za zásluhy o pojistnou matematiku a stochastic-

kou analýzu a v roce 2009 stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy za významný přínos v ob-

lasti teorie pravděpodobnosti. 

Odchodem profesora Petra Mandla ztrácí MFF UK a celá česká matematická  i aktuárská komunita 

vědce světového jména, výjimečnou  osobnost a člověka vysokých morálních kvalit. 

 

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v sobotu 3. března 2012 v 11:00 hodin 

v katedrále sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. 

 

 

 Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. 

děkan 
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