
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 výtvarné tvorby 

odborného asistenta se zaměřením na výuku kreslení v předmětech Výtvarná tvorba I a II.  

Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v architektonickém nebo výtvarném oboru,  

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

kvality, znalost angličtiny, pedagogická praxe na vysoké škole vítána.  

 

2) pro Ústav památkové péče 

odborného asistenta ateliéru prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy s podílem na výuce 

dalších předmětů ústavu.  

Požadavky:  

magisterské VŠ vzdělání v architektonickém oboru,   

odborná praxe v oboru min. 3 roky, profesionální kvality, projekční a realizační činnost s odpovídající 

odbornou specializací, zkušenostmi a znalostí současných trendů v oblasti památkové péče včetně 

projektového a grafického softwaru, vědecká a publikační aktivita, aktivní znalost angličtiny, 

pedagogická praxe na vysoké škole vítána. 

 

3) pro Ústav navrhování l 

a) odborného asistenta ateliéru prof. Ing. arch. Jána Stempela 

b) odborného asistenta ateliéru doc. Ing. arch. Miroslava Cikána. 

Požadavky:  

magisterské VŠ vzdělání v architektonickém oboru, odborná praxe v oboru min. 3 roky, profesionální 

kvality, projekční a realizační činnost s odpovídající odbornou specializací, zkušenostmi a znalostí 

současných trendů, vědecká a publikační aktivita, aktivní znalost angličtiny, pedagogická praxe na 

vysoké škole vítána. 

 

Nástup od LS 2017/2018, úvazky dle dohody.  

 

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou: 

strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, publikační a pedagogické, event. vědecké 

činnosti včetně ohlasů (citací); 

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

ukázky několika stěžejních prací (formát A 4). 

  

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
.  

 
 

 

 

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno dne 20. 12. 2017. 

Posledním dnem pro podání přihlášek je pátek 19. 1. 2018. 

 
 

 

 

                                                           
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. 


