
    

 Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 

111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem 

od letního semestru  2019/2020 nebo podle dohody a úvazky podle rozsahu působení. 

 

1) Pro Ústav památkové péče (Ú 15114): 

místo vedoucího ateliéru se zaměřením na vernakulární architekturu a na výuku památkové 

péče, specializace lidová architektura (stavebně historické a technické a technické průzkumy, 

historické stavební konstrukce a technologie, projekty a realizace památkových úprav)  

se zařazením profesor, docent nebo odborný asistent. 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, u místa prof./doc. 

jmenování v oboru, u odb. asistenta předpoklady pro zahájení habilitačního řízení,  
pedagogická a projekční praxe v předmětném oboru min. 5 let, mezinárodní zkušenosti v oblasti 

památkové péče a vernakulární architektury, publikační činnost, organizační a společenská 

angažovanost v oboru, znalost angličtiny a dalšího světového jazyka. 

 

2) Pro Ústav nauky o budovách (Ú 15118): 

místo profesora, docenta nebo odborného asistenta, specialisty na problematiku developementu 

staveb, s podílem na výuce předmětů Development I – Základy developmentu nemovitostí a 

Development II – Základy projektového řízení. 
Požadavky: doktorské VŠ vzdělání a min. 5 let praxe v oboru, u místa prof./doc. jmenování v oboru,  

u odb. asistenta předpoklady pro zahájení habilitačního řízení, profesionální kvality (praxe 

v developmentu či správě, publikace v domácím i zahraničním odborném tisku, příp. publikované 

odborné práce), vítána pedagogická či teoretická činnost, společenská a organizační angažovanost v 

oblasti architektury a urbanismu i na poli popularizace oboru, znalost 2 světových jazyků, z toho 1 

aktivně. 
 

3) Pro Ústav krajinářské architektury (Ú 15120) v souvislosti s rozvíjejícím se programem 

krajinářské architektury s výhledem na zavedení výuky magisterského programu v anglickém jazyce: 

 

A/ 2 místa vedoucích ateliérů krajinářské architektury se zařazením profesor, docent nebo 

odborný asistent. 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru krajinářská architektura nebo architektura a 

urbanismus, min. 5 let praxe v oboru, u místa prof./doc. jmenování v oboru, u odb. asistenta 

předpoklady pro zahájení habilitačního řízení, členství v profesionálních organizacích. Motivační 

schopnosti, povědomí o mezinárodních trendech, vlastní projekční a realizační činnost, úspěšná účast 

v národních a mezinárodních soutěžích. Aktivní znalost anglického jazyka a dalšího světového jazyka 

(včetně publikační činnosti). Nástup dle dohody. 

 

B/ místo vedoucího ateliéru větších měřítek, zaměřeného na úzké propojení krajinářské architektury, 

architektury a urbanismu i krajinného plánování (Environmental urbanism – green infrastructure, 

landscape planning) se zařazením profesor, docent nebo odborný asistent. 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru krajinářská architektura nebo architektura a 

urbanismus, u místa prof./doc. jmenování v oboru, u odb. asistenta předpoklady pro zahájení 

habilitačního řízení, min. 5 let praxe v oboru, vlastní projekční, realizační a ev. publikační činnost, 

přehled o současných teoriích a trendech, aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti 

jsou výhodou. 

 

C/ místo odborného asistenta ateliéru Ing. Radmily Fingerové, zaměřeného na krajinářskou 

architekturu.  

Požadavky: magisterské VŠ  vzdělání v oboru krajinářská architektura nebo architektura a 

urbanismus., min. 3 roky praxe v oboru, znalost technologií krajinářské architektury a legislatury, 

Znalost digitálních programů jako Autocad, Photoshop etc. Aktivní znalost anglického jazyka, další 

jazykové znalosti a samostatná projekční činnost a účast v soutěžích jsou výhodou. 



 

D) místo profesora, docenta nebo odborného asistenta pro předmět Krajinné plánování I a II  

se zaměřením na výuku o plánování krajiny. 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru krajinářská architektura nebo architektura a 

urbanismus, u místa prof./doc. jmenování v oboru, u odb. asistenta předpoklady pro zahájení 

habilitačního řízení, min. 5 let praxe v oboru, přehled o současných světových trendech plánování 

krajiny a krajinářské architektury, znalost procesů a technologií krajinného plánování, zkušenosti 

s plánováním krajiny v České republice, samostatná projekční činnost v oblasti krajinářské 

architektury a krajinného plánování, aktivní znalost anglického jazyka, výhodou jsou další jazykové 

znalosti, publikační činnost a mezinárodní kontakty. 

  

Další informace k pozicím ad 3A/ až D/: Ing. Vladimír Sitta, sittavl1@fa.cvut.cz, 776 198 005. 

Poznámka: Pro ověření jazykových schopností může být interview vedeno i v anglickém jazyce. 

 

4) Pro Ústav prostorového plánování (Ú 15121): 

 

A/ místo profesora, docenta nebo odborného asistenta, přednášejícího problematiku ekologie, 

garanta předmětu Ekologie II, zaměřeném na krajinnou ekologii, vyučovaném v českém a 

anglickém jazyce, s perspektivou zapojení do činnosti vědeckovýzkumné a publikační.  

Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru, kvalifikace Ph.D., u místa prof./doc. 

jmenování v oboru, u odb. asistenta předpoklady pro zahájení habilitačního řízení,  
minimálně 5 let vysokoškolské pedagogické praxe, zkušenosti z práce v národních i mezinárodních 

výzkumných projektech v oboru aplikované ekologie, vědecká a publikační aktivita – publikace 

v domácím a zahraničním odborném tisku, aktivní znalost angličtiny a schopnost vést výuku 

v angličtině. 

 

B/  místo odborného asistenta se zaměřením na výuku GIS pro předmět Prostorová informatika 

I vyučovaném v českém a anglickém jazyce, s perspektivou zapojení do činnosti vědeckovýzkumné a 

publikační. 

Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru, kvalifikace Ph.D., minimálně 5 let 

vysokoškolské pedagogické praxe, minimálně 5 let odborné praxe využívající GIS v územně 

plánovací činnosti, vědecká a publikační aktivita – publikace v domácím a zahraničním odborném 

tisku, aktivní znalost angličtiny a schopnost vést výuku v angličtině. 

 

C/ místo vedoucího ateliéru zaměřeného na urbanismus a územní/prostorové plánování se 

zařazením profesor, docent nebo odborný asistent. 

Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru, kvalifikace Ph.D., minimálně 5 let 

vysokoškolské pedagogické praxe, u místa prof./doc. jmenování v oboru, u odb. asistenta 

předpoklady pro zahájení habilitačního řízení, minimálně 5 let odborné praxe v oboru územního 

plánování s přesahem do vědeckovýzkumné a publikační činnosti, aktivní znalost angličtiny a jednoho 

dalšího světového jazyka, schopnost vést výuku v angličtině. 

 

5) Pro Ústav navrhování III (Ú 15129): 

místo vedoucího ateliéru se zařazením profesor, docent, popř. odborný asistent. 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru  architektura/ urbanismus, 

jmenování profesorem nebo docentem v oboru, u odb. asistenta předpoklady pro zahájení 

habilitačního řízení, pedagogická praxe na vysoké škole, profesionální kvality, významná projekční 

a realizační činnost, účast v architektonických soutěžích, vítány zkušenosti z vlastní mezinárodní 

architektonické praxe, aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka. 
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Uchazeči zašlou spolu s přihláškou: 

 

- strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, tvůrčí, pedagogické, resp. publikační a  

  vědecké činnosti včetně ohlasů (citací);  

- ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech; 

- ukázky několika stěžejních prací ve formátu A 4; 

- u všech míst kromě pozice 3 C) písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru, resp. výuky a   

  výzkumu.   

 

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového 

řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.  

  

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 6. 1. 2020  

na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 

9, 166 34 Praha 6
1
.  

 

 

  prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA 

  děkan 

 

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT  

a FA ČVUT dne 2. 12. 2019. 

Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 6. 1. 2020. 

                                                           
1
 Doručení přihlášky si uchazeči mohou ověřit podle podacího čísla zásilky v aplikaci Sledování zásilek na 

www.ceskaposta.cz. Vzor přihlášky viz. www.fa.cvut.cz. 


