
 
Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy hledá 
zkušeného zahraničního akademika pro obsazení pozice seniorního výzkumníka na 
celý úvazek po dobu 6 měsíců od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019 jako součást 
implementace projektu “Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity 
Karlovy”, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495, kofinancovaného z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 
 
Cílem vyhlašované pozice je pozdvihnout výzkumný profil Institutu politologických 
studií (IPS) s hlavním důrazem inovativní přístupy ke studiu bezpečnosti, integrované 
do rámce politické vědy, mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, 
reprezentované jednotlivými katedrami IPS. Působení na pozici by mělo vést 
k rozšíření internacionalizace IPS, posílení jeho výzkumných kapacit a rozpracování 
následných mezinárodních výzkumných projektů s účastí akademických pracovníků a 
doktorských studentů institutu. 
 
Povinnosti a požadavky: 

 výzkumné aktivity, které povedou k dedikaci vysoce kvalitní akademické 
publikace IPS 

 výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / semináře / 
workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, což zahrnuje zejména: 

o organizaci konference ke klíčovému tématu výzkumníkova 
akademického zaměření 

o dohled nad dvěma workshopy, zabývajícími se strategiemi 
akademického publikování, pro akademické pracovníky a doktorské 
studenty IPS 

o účast na doktorandských seminářích a poskytnutí zpětné vazby 
k projektům disertačních prací 

 konzultace disertačních prací v rámci výzkumníkovy specializace  
 
Vymezení způsobilých kandidátů: 

 uchazeč musí v současné době zastávat seniorní akademickou či výzkumnou 
pozici (na úrovni profesora nebo docenta, min. 7 let od získání titulu Ph.D.) 
v rámci široce koncipovaného oboru politologie 

 působení na výzkumné instituci mimo Českou republiku po dobu min. 2 
z uplynulých 3 let v rozsahu min. 0,5 úvazku 

 vedení nebo zapojení do alespoň jednoho národního nebo mezinárodního 
výzkumného projektu (H2020 nebo ekvivalent) v uplynulých 5 letech 

 min. 3 publikace indexované ve Web of Science, Scopus nebo ERIH Plus 
během uplynulých 5 let 

 H-index (měřeno dle WoS) > 8 
 
Mzda 

 cca 3600 EUR měsíčně před zdaněním 



 
 
Jak se přihlásit: 

 přihlášky musí být zaslány emailem personálnímu referátu děkanátu FSV UK 
na adresu angelika.hajkova@fsv.cuni.cz do 16. května 2018 s předmětem 
zprávy „mobility call 027 OP VVV at IPS“ 

 pro případné podrobnější informace kontaktujte, prosím, vedoucího Katedry 
bezpečnostních studií IPS FSV UK, dr. Tomáše Karáska, na adrese 
tomas.karasek@fsv.cuni.cz  

 
Součásti přihlášky: 

 profesní životopis 
o zahrnující seznam publikací 
o dokládající zastávání akademické nebo výzkumné pozice mimo 

Českou republiku během min. 2 z uplynulých 3 let 
o vč. výpočtu výzkumníkova H-indexu podle Web of Science 

 kopie diplomu Ph.D. 

 motivační dopis, upřesňující navrhovaný přínos uchazeče k výzkumným 
aktivitám IPS 

 
 
 
Datum zveřejnění: 17. dubna 2018  
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