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

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

 

 1) pro Ústav průmyslového designu 

a) docenta/docentky se zaměřením na výuku chemie a technologie ochrany životního prostředí    

Požadavky: magisterské VŠ vzdělání a habilitace v oboru; vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. 

v oboru; profesní zkušenost v oblasti hodnocení environmentálních dopadů produktů, materiálů, 

technologií či strategických záměrů, praktické zkušenosti s prováděním studií posuzování životního 

cyklu – LCA, široké znalosti z oblasti environmentálních technologií a ochrany životního prostředí, 

optimálně na mezinárodní úrovni; dále zkušenosti s výukou těchto disciplín v  českém i anglickém 

jazyce; vědecko-výzkumná činnost, publikační činnost v dané oblasti, znalost anglického jazyka; 

Nástup v průběhu LS 2018/2019, úvazek 0,5; 

b) odborného asistenta/odborné asistentky ateliéru MgA. Jana Jaroše 

c) odborného asistenta/odborné asistentky ateliéru Mgr. A. Martina Tvarůžka 

Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru,  

odborná praxe v oboru v délce min. 3 roky s odpovídající specializací a zkušenostmi, profesionální 

kvality, přesah do dalších výtvarných a technických oborů.  

Nástup v průběhu LS 2018/2019, úvazky 0,5. 

 

 2) pro Ústav modelového projektování   

3 odborných asistentů/odborných asistentek, popř. asistentů/asistentek, se zaměřením  

na výuku CAD  

a) softwaru Rhinoceros – Grasshopper; 

b) softwaru ArchiCad; 
c) specialistu na 3D tisk v rámci CAD, CŽV a ateliérové výuky. 

Požadavky:  

magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru,   

odborná praxe v oboru s odpovídající specializací a zkušenostmi (u míst odborných asistentů v délce 

min. 3 roky, u asistentů min. 1 rok), 

u pozic a) a b) vítána min. roční pedagogická praxe na VŠ,  

aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (preference: angličtina). 

Nástup a úvazky dle dohody. 

 

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; 

u míst odborných asistentů ateliérů ukázky několika stěžejních prací ve formátu A 4. 

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

řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

  

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 30 dnů  

od zveřejnění 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 22. 2. 2019. 

Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 25. 3. 2019. 

                                                           
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. 


