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Děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:  

 pro katedru materiálového inženýrství a chemie 1 místo profesorky/profesora. Požadavky: jmenování 

v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, publikační činnost v oblasti měření parametrů transportu a 

akumulace vody a solí v porézních stavebních materiálech. Dále 1 místo odborné asistentky/odborného 

asistenta. Požadavky: VŠ vzdělání, Ph.D. v  oboru materiálového inženýrství, publikační činnost v oblasti 

vlastností stavebních materiálů. 

 pro katedru konstrukcí pozemních staveb  1 místo odborné asistentky/odborného asistenta pro výuku BIM 

(Revit Architecture) a CAD systémů (AutoCAD) a 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta pro 

výuku konstrukcí pozemních staveb a integrovaného navrhování budov se zaměřením na využívání 

recyklovaných materiálů. Požadavky: VŠ vzdělání a ukončené doktorské studium v oboru. 

 pro katedru technických zařízení budov 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta na výuku 

základních předmětů TZB v bakalářském a magisterském studiu a specializovaných předmětů v oboru požární 

bezpečnost. Požadavky: VŠ vzdělání a ukončené doktorské studium (se zaměřením na TZB je výhodou). 

Možnost částečného úvazku. 

 pro katedru architektury 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta nebo docentky/docenta se 

zaměřením na výuku vývoje a dějin architektury 19. a 20. stol., výuka také v angličtině. Požadavky: 

absolvovaná VŠ v oboru architektura, habilitace  v oboru nebo alespoň zahájené habilitační řízení, doložená 

VŠ pedagogická praxe min. 10 let, doložená publikační činnost v požadovaném oboru (min. 5 publikací za 

posledních 10 let). Dále 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta nebo docentky/docenta se 

zaměřením na ateliérovou výuku a na výuku architektonické typologie a nauky o budovách. Požadavky: 

absolvovaná VŠ v oboru architektura, habilitace v oboru nebo alespoň zahájené habilitační řízení, doložená 

VŠ pedagogická praxe min. 5 let. Dále 1 místo odborné asistentky/odborného asistenta se zaměřením na 

ateliérovou výuku a na výuku architektonické typologie a nauky o budovách, výuka také v angličtině. 

Požadavky: VŠ vzdělání  v oboru architektura, ukončené doktorské studium s titulem Ph.D. nebo alespoň 

ukončený studijní blok doktorského studia.  

 pro katedru mechaniky 1 místo docentky/docenta se zaměřením na víceúrovňové modelování heterogenních 

materiálů. Požadavky: habilitace v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. 

 pro katedru ocelových a dřevěných konstrukcí 1 místo odborné asistentky/odborného asistentka. 

Požadavky: VŠ vzdělání v technickém oboru, doktorské studium ukončené či před ukončením, vědecká a 

publikační činnost v oblasti ocelových konstrukcí. Nástup říjen 2017. 

 pro katedru geotechniky 1 místo profesorky/profesora na částečný úvazek. Požadavky: jmenování v oboru 

Teorie stavebních konstrukcí a materiálů se zaměřením na podzemní stavby. Dále 1 místo docentky/docenta. 

Požadavky: habilitace v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů se zaměřením na geotechniku. 

 pro katedru geomatiky 1 místo profesorky/profesora. Požadavky: jmenování v oboru Geodézie a kartografie. 

Dále 1 místo docentky/docenta. Požadavky: habilitace v oboru Geodézie a kartografie. 

Nástup, pokud není uvedeno jinak, dohodou. 

U pozic, kde je předpokladem ukončené VŠ vzdělání, se požaduje VŠ vzdělání na magisterské úrovni. Požadovaná 

praxe se započítává po ukončení příslušného vzdělání. Přihlášky s fotokopiemi dokladů o vzdělání, dosažených 

vědeckopedagogických titulech a vědeckých hodnostech, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti a 

strukturovaný životopis zasílejte do 30 dnů po uveřejnění na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, osobní 

oddělení, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Uchazeči na výše uvedené pozice mohou být pozváni k pohovoru na jednání 

komise pro výběrové řízení. 

 

 

Termín zveřejnění v HN dne 9. 1. 2017 

Termín pro podání přihlášky 8. 2. 2017 

 


