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Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice 

akademických pracovníků: 

 

 

 pro katedru fyziky 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky pro výuku 

a vědeckou činnost se zaměřením na aplikaci atmosférického plazmatu na 

funkcionalizaci povrchů materiálů nové generace ve stavitelství a architektuře. 

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru fyzikálně technickém. 

 

 pro katedru materiálového inženýrství a chemie 1 místo docenta/docentky. 

Požadavky: habilitace v technickém oboru, publikační činnost v oblasti 

materiálů na bázi dřeva. 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky. 

Požadavky: VŠ vzdělání, Ph.D. v chemickém nebo biologickém oboru, 

publikační činnost v oblasti vlivu stavebních materiálů a chemických látek na 

životní prostředí. 

 

 pro katedru konstrukcí pozemních staveb 1 místo odborného 

asistenta/odborné asistentky pro výuku v oblasti požární bezpečnosti staveb. 

1 místo odborného asistenta/odborné asistentky pro výuku v oblasti 

konstrukcí pozemních staveb a rekonstrukcí. 2 místa odborných 

asistentů/odborných asistentek pro výuku v oblasti konstrukcí pozemních 

staveb a jejich konstrukčně fyzikální analýzy. Požadavky: VŠ vzdělání v 

technickém oboru, pedagogická praxe a doktorské studium ve výše uvedené 

oblasti buď ukončené či před dokončením. 

 

 pro katedru ekonomiky a řízení ve stavebnictví 1 místo odborného 
asistenta/odborné asistentky pro výuku předmětů Informační modelování 
staveb (BIM) a Kalkulace inženýrských staveb v českém a v anglickém jazyce. 
Požadavky: doktorské vzdělání (Ph.D.) v oboru konstrukcí a dopravních 
staveb, publikační a přednášková činnost v oboru stavebnictví a informačního 
modelování staveb (BIM), odborná praxe ve stavebnictví v minimální délce 5 
roků, absolvovaná zahraniční stáž v minimální délce 1 rok, zkušenosti s 
vedením grantových projektů v pozici hlavního řešitele. 
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 pro katedru architektury 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky na 

částečný pracovní úvazek. Požadavky: ukončené VŠ vzdělání 

architektonického zaměření, min. 5 let praxe v oboru - výhodou je praxe v 

oboru rekonstrukcí a obnovy památek, min. 5 let pedagogické praxe v oboru 

architektury, zkušenosti s grantovou činností - prokázaná účast na řešení min. 

1 grantu se zaměřením na architekturu, stavitelství nebo památkovou péči.   

 

 pro katedru speciální geodézie 2 místa odborných asistentů/odborných 

asistentek na částečný pracovní úvazek. Požadavky: VŠ vzdělání v oboru 

geodézie a kartografie, úspěšně ukončené či probíhající doktorské studium. 

Nástup 1. 2. 2019. 

 
Nástup dohodou, pokud není uvedeno jinak. 
 
Za VŠ vzdělání se považuje řádně ukončené VŠ vzdělání na magisterské úrovni. 
Přihlášky s fotokopiemi dokladů o vzdělání, dosažených vědeckopedagogických 
titulech a vědeckých hodnostech, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační 
činnosti, strukturovaný životopis a souhlas se zpracováním osobních údajů 
v souvislosti s tímto výběrovým řízením zasílejte do 30 dnů po uveřejnění na adresu: 
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, osobní oddělení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. 
Uchazeči o výše uvedené pozice mohou být pozváni k pohovoru na jednání komise 
pro výběrové řízení dne 29. 1. 2019. 

 

 

Zveřejněno na ÚD R ČVUT dne 21. 12. 2018 

Termín pro podání přihlášek do 20. 1. 2019 

  

      


