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Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice 

akademických pracovníků: 

 

 

 pro katedru jazyků 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky 

s aprobací pro výuku anglického a francouzského jazyka. Požadavky: VŠ 

vzdělání v oboru, pedagogická praxe min. 5 let, zkušenost s výukou 

odborného jazyka na VŠ vítána. Nástup v září 2019. 

 

 pro katedru technických zařízení budov 1 místo odborného asistenta/odborné 

asistentky pro výuku základních předmětů TZB v bakalářském a 

magisterském studiu. Požadavky: VŠ vzdělání v technickém oboru a řádně 

ukončené doktorské studium (se zaměřením na TZB výhodou). Možnost 

částečného úvazku. Nástup v říjnu 2019. 

 

 pro katedru ekonomiky a řízení ve stavebnictví 1 místo odborného 

asistenta/odborné asistentky na částečný pracovní úvazek pro výuku 

předmětů Informační modelování staveb (BIM) a Počítačová podpora řízení 

staveb v českém a rovněž v anglickém jazyce. Požadavky: Doktorské studium 

(Ph.D.) v oboru Stavební management a inženýring dokončené či probíhající 

(min. složená SDZ). Odborná praxe ve výuce odborných předmětů se 

zaměřením na informační modelování staveb a znalost nástrojů informačního 

modelování staveb. Absolvovaná zahraniční stáž v minimální délce 1 rok.  

Dále 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky na částečný pracovní 

úvazek pro výuku předmětů Kalkulace a nabídky a Kalkulace inženýrských 

staveb. Požadavky: Doktorské studium (Ph.D.) v oboru Stavební management 

a inženýring dokončené či probíhající (min. složená SDZ). Odborná praxe ve 

výuce odborných předmětů se zaměřením na oceňování stavební produkce. 

Znalost programů pro oceňování stavební produkce a zahraničních software 

řešení pro tvorbu soupisu prací. Odborná praxe ve stavebnictví v minimální 

délce 2 roků.  

 

 pro katedru architektury 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky 
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(docenta/docentky, profesora/profesorky – dle dosaženého akademického 

titulu) pro vedení tzv. „mistrovského ateliéru“ v magisterském stupni studia. 

Požadavky: Ukončené VŠ magisterské vzdělání architektonického směru 

(nebo odpovídající), min. 15 let architektonické praxe. Aktivní znalost 

anglického jazyka. Prokázání odborné a umělecké kvalifikace: uchazeč doloží 

formou portfolia autorství nebo spoluautorství min. 20 architektonických 

realizací, z toho min. 10 v zahraničí. Alespoň 10 realizací v min. investiční výši 

100 mil. Kč.  

Dále 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky na částečný úvazek pro 

výuku především v cizojazyčných přednáškách a cvičeních - ateliérech 

(Erasmus ap.). Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání architektonického směru 

na magisterské nebo srovnatelné úrovni, min. 10 let praxe v oboru architektura, 

členství v ČKA nebo srovnatelné profesní organizaci EU, aktivní plynulá 

znalost angličtiny a nejméně jednoho dalšího světového jazyka (výhodou je 

italština, portugalština nebo španělština). Předchozí pedagogická praxe 

výhodou. Nástup v říjnu 2019. 

 

 pro katedru geotechniky 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky pro 

výuku geologie. Požadavky: VŠ vzdělání v oboru geologie/inženýrská 

geologie, probíhající nebo dokončené doktorské studium v oboru. Zkušenosti 

v geofyzice vítány. Výše úvazku dohodou. 

Dále 1 místo docenta/docentky. Požadavky: habilitace v oboru geologie nebo 

inženýrské geologie, publikační a výzkumná činnost v oboru.  

Dále 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky pro výuku a výzkum v 

oblasti geotechniky. Požadavky: VŠ vzdělání na stavební fakultě se 

zaměřením na geotechniku, probíhající nebo dokončené doktorské studium 

v oboru. 

 

 pro katedru geomatiky 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky na 0,5 

pracovní úvazek, pro výuku v oboru fotogrammetrie a laserového skenování. 

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru Geodézie a kartografie nebo geomatiky, 

doktorské studium dokončené či probíhající (min. složená SDZ), publikační 

činnost (minimálně jako hlavní autor aspoň jednoho časopiseckého článku 
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indexovaného ve WoS či Scopus), znalost angličtiny v oboru, pilotní průkaz 

pro UAV. 

Dále 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky na 0,5 pracovní úvazek 

pro výuku v oboru oceňování nemovitostí (znalec v oboru) a katastru. 

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru Geodézie a kartografie nebo geomatiky, 

doktorské studium dokončené či probíhající (min. složená SDZ), publikační 

činnost (minimálně jako hlavní autor aspoň jednoho časopiseckého článku 

indexovaného ve WoS či Scopus), znalost angličtiny v oboru. 

Dále 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky na 0,5 pracovní úvazek 

pro výuku v oboru katastru (aktualizace katastru a dokumentace). Požadavky: 

VŠ vzdělání v oboru Geodézie a kartografie nebo geomatiky, praxe v katastru 

min. 5 let, znalost angličtiny v oboru. 

Dále 1 místo odborného asistenta/odborné asistentky na 0,5 pracovní úvazek 

pro výuku v oboru teoretické geodézie (specializace GNSS, kosmická 

geodézie a souřadnicové systémy teoretické geodézie). Požadavky: VŠ 

vzdělání v oboru Geodézie a kartografie nebo geomatiky, řádně ukončené 

doktorské studium, publikační činnost (minimálně jako hlavní autor aspoň 

jednoho časopiseckého článku indexovaného ve WoS či Scopus), znalost 

angličtiny v oboru, habilitace (i rozpracovaná) výhodou. 

 

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 a strukturovaný životopis zasílejte elektronicky do 30 dnů po uveřejnění na 

adresu: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, osobní oddělení, Thákurova 7, 166 29 

Praha 6. Zasláním těchto osobních dokumentů uchazeči souhlasí s jejich uchováním 

po dobu výběrového řízení. Uchazeči na výše uvedené pozice mohou být pozváni 

k pohovoru na jednání komise pro výběrové řízení dne 17. 6. 2019. 

  

      


