
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jsme skupina psychologů a sociologů; naším posláním je aktivně zapojovat cílové skupiny 
do inovačních projektů a zohledňovat lidský faktor. Působíme v rámci výzkumného centra, které se 
zaměřuje na zvyšování udržitelnosti budov a měst. 

Uplatňujeme principy participativního plánování a human-centered design. Naše projekty jsou 
mezioborové, spolupracujeme například s urbanisty, architekty, biomedicínskými inženýry či odborníky 
na energetiku nebo vnitřní prostředí budov. Stejně tak spolupracujeme s různými organizacemi od měst, 
přes státní správu až po firmy. Kvůli rostoucí poptávce po našich službách nyní hledáme nové posily 
do našeho týmu. 

Co vás čeká?  

 Aktivní práce s cílovými skupinami projektů 

 Práce na projektech, které mají smysl a reálný dopad 

 Možnost rozvíjet vlastní témata a formovat zadání nových projektů 

 Uplatnění vašich dosavadních znalostí a dovedností v mezioborovém prostředí 

 Možnost podílet se na mezinárodních projektech a spolupracovat se zahraničními partnery 

 

Koho hledáme? 

Hledáme kolegy/ně s magisterským vzděláním v oboru psychologie, sociologie, sociální antropologie, 
sociální geografie anebo podobném společensko-vědním oboru. 

A. „Výzkumník – inovátor“: Důraz na aplikovaný výzkum; znalost metodologie výzkumu; vedení 
inovačních projektů; zájem o publikační činnost a popularizaci vědy. 

B. „Konzultant – facilitátor“: Důraz na aplikaci inovací do praxe; projekty například v oblasti Smart 
city; práce s cílovými skupinami projektů; facilitace workshopů. 

 

A co vám můžeme nabídnout? 

 Práce v moderní budově v klidném prostředí nedaleko Prahy (možnost využití sdílené dopravy)

 Plný nebo částečný úvazek (min. 0,6)  

 Konkurenční platové podmínky s komerční sférou 

 Práce v přátelském kolektivu (společné snídaně, sportovní události, firemní večírky a teambuilding) 
a k tomu všemu káva zdarma 

 Flexibilní pracovní dobu, 30 dní dovolené, příspěvky na jazykové kurzy a další vzdělávání 

 Možnost v rámci projektů cestovat do zahraničí a účastnit se českých i mezinárodních konferencí 
 
 
          

 

Pokud jsme vás zaujali, zašlete nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem na veronika.kandusova@cvut.cz 

Pohovory budou probíhat průběžně v červenci a srpnu. 

Pokud máte dotazy, napište nám, anebo se zastavte na šálek kávy / čaje; rádi vám o pozici řekneme více osobně! 

 

 

Participativní plánování a design 


