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Děkan FEL vypisuje výběrové řízení na pozice  
 
v rámci realizace projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465 Mezinárodní mobility 
výzkumných pracovníků ČVUT. 
Jedná se o  

 pracovní pozice na dobu určitou 6 - 24 měsíců 
 minimální výše úvazku 0,5 
 místo výkonu práce mimo ČR (na hostitelské organizaci) 
 po návratu ze zahraničí tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců na ČVUT FEL 

 
 
 
Výzkumný pracovník junior s místem výkonu práce v zahraničí 
 
základní požadavky: 
 

 uchazeč musí být výzkumným pracovníkem – juniorem (datum získání titulu Ph.D. 
nebo jeho zahraniční obdoby nesmí být dříve než 20. 11. 2010) nebo mít statut 
studenta doktorského studijního programu k datu 20. 11. 2017 v instituci se sídlem na 
území ČR. 

 uchazeč se statutem studenta doktorského studijního programu musí mít doporučení 
školitele 

 uchazeč musí mít mentora v zahraničí (na hostitelské organizaci), který musí splnit 
tato výkonnostní kritéria: 

 H-index – minimální přepočtená hodnota normalizovaného H-indexu dle Web 
of Science nebo Scopus musí být 8,5.  

 podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za 
posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel (k 20. 11. 2017)  

 publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy 
(odborné publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review 
evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH 
PLUS). 
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Výzkumný pracovník senior s místem výkonu práce v zahraničí  
 
základní požadavky: 
 

 datum získání titulu Ph.D. je dříve než 20. 11. 2010 
 uchazeč musí k datu 20. 11. 2017 splňovat tato výkonnostní kritéria: 

 H-index – minimální přepočtená hodnota normalizovaného H-indexu dle Web 
of Science nebo Scopus musí být 8,5.  

 podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za 
posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel  

 publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační 
výstupy  (odborné publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a 
„review evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus 
nebo ERIH PLUS). 

 

Přihlášky musí obsahovat: 
 
Odborný životopis se seznamem publikací 
Výzkumný projekt s uvedením hostitelské organizace ( s podepsaným souhlasem tutora/ 
hostitele)  
Motivační dopis vysvětlující, jaký přínos bude mít zahraniční pobyt pro FEL a jaké se 
očekávají multiplikativní efekty. 
Vyjádření vedoucího katedry se závazkem spolufinancování poloviny úvazku pro případ 
nedostatku projektových zdrojů.  
 
Přihlášky podávejte do 06.04.2018 na email jobs@fel.cvut.cz.  
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