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Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na místo 

 

vedoucího oddělení vývoje. 

 

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze vznikla v roce 2009, je nejmladší fakultou ČVUT 

a zároveň je nejmladší informatickou fakultou v ČR. Zaměřuje se na nejmodernější oblasti 

informatiky a informačních technologií. Nabízí bakalářský, magisterský a doktorský studijní 

program Informatika a provozuje moderní ICT infrastrukturu, ve které je upřednostňován open 

source. 

 

Pracovní náplň: 

 

o vedení vývoje fakultních aplikací, pro podporu ICT: 

  

 výuky: 

 

- rozvrh hodin, 

- studijní materiály, 

- klasifikace, 

- ověřování znalostí. 

 

 programových rozhraní k univerzitním službám, 

 interních procesů: 

 

- přijímací řízení, 

- pořizování, evidence a vyřazování majetku, 

 

 provozu technologií: 

 

- dohled klimatizací v serverovně, 

- řízení projekce v učebnách, 

   

o spolupráce s vedoucím ICT oddělení, 
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o plánování rozvoje služeb fakulty: 

 

 návrh změn, 

 návrh rozpočtu, 

 realizace změn. 

 

o reportování vedení fakulty, 

o personální zajištění vývojových týmů. 

 

Požadujeme: 

 

o alespoň rok praxe na obdobné pozici (vedení týmu o alespoň 4 členech). 

o vysokoškolské vzdělání se zaměřením na softwarové inženýrství, 

o schopnost týmové práce a vedení týmu, 

o ochotu se dále učit novým postupům a technologiím, 

o flexibilitu, zodpovědnost, motivaci, pozitivní přístup, 

o schopnost rozhodování pod tlakem, 

o schopnost efektivního plánování času, 

o orientace v oblasti analýzy, návrhu, implementace a testování software, 

o znalost VCS git 

o znalost anglického jazyka na úrovni porozumění technickému textu a hlášení chyb, 

o nástup v období od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017. 

 

Výhodou je znalost: 

 

o Gitlab, GitFlow (a odvozených postupů), 

o agilních metodik, 

o UCD, 

o některých z následujících programovacích jazyků a technologií: 

 

 JavaScript, 

 Ruby, 

 Python, 

 PHP (framework Symfony, Doctrine ORM), 

 HTML, CSS. 

 

o problematiky bezpečnosti a zpracování osobních údajů (eIDAS, GDPR). 

 

Nabízíme: 

 

 

o přátelský kolektiv 

o zajímavé projekty 

o 6 týdnů dovolené 
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o závodní stravování či stravenky 

o vstup na sportoviště ČVUT za zvýhodněné ceny 

o podporu dalšího vzdělávání 

o možnost práce na zkrácený úvazek 

o platové podmínky dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT: 

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-

5147f1238481/cs/20160901-vnitrni-mzdovy-predpis-cvut.pdf. 

 

 

Přihláška musí obsahovat: 

 

o strukturovaný životopis, 

o motivační dopis, 

o kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

o případné doporučující dopisy. 

 

Přihlášku pošlete do 15. 5. 2017 e-mailem na adresu marketa.louckova@fit.cvut.cz  

s předmětem Vedoucí oddělení vývoje nebo v listinné podobě poštou na adresu Markéta 

Loučková, sekretariát děkana FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6 a na obálku napište 

čitelně Vedoucí oddělení vývoje. 
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