
 
 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové 
řízení na místo zahraničního akademického pracovníka v pozici výzkumníka - seniora v rozsahu plného 
úvazku na dobu 6 měsíců (od 1. září 2018 do 28. února 2019) jako součást univerzitního projektu v 
rámci výzvy č. 02_16_027 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt 
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy, Reg. č.: 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495, je spolufinancován Operačním programem Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV). 
 
Cílem pozice je posílit výzkumný profil Institutu komunikačních studií a žurnalistiky s hlavním 
zaměřením na studium žurnalistiky. Pobyt výzkumníka by měl vést k posílení internacionalizace 
institutu, posílení výzkumných kapacit a k rozvíjení následných mezinárodních výzkumných projektů 
za účasti akademických pracovníků institutu a / nebo Ph.D. kandidátů.  
 
Povinnosti:  

- podíl na výzkumných aktivitách vedoucích k dedikování kvalitních akademických publikací 
institutu 

- účast na seminářích pro Ph.D. studenty a poskytnutí zpětné vazby na témata jejich 
doktorských prací 

- konzultace s Ph.D. v rámci akademické specializace výzkumného pracovníka. 
- podpořený výzkumný pracovník se v ČR podílí na výzkumu, případně částečně na výuce (nad 

rámec běžné výuky). Výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / 
semináře / workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to minimálně dvou 
(navrhuji takto) 

 
Specifikace požadavků: 
        - akademická nebo vědecká pozice (profesor nebo docent či Ph.D., nejméně 7 let od ukončení 
doktorského studia) v rámci široce definované oblasti žurnalistických studií 
       - výzkumný pracovník působil za poslední 3 roky minimálně po dobu 2 let ve výzkumné organizaci 
mimo území ČR, 
       - podíl na minimálně jednom národním nebo mezinárodním výzkumném projektu (H2020 nebo 
ekvivalent) za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel 
       - alespoň 3 publikace indexované na webových stránkách vědy, Scopus nebo ERIH Plus za 
posledních 5 let 
       - H-index (měřeno službou Google Scholar)> 5 
 
Jak se přihlásit: 

- žádost musí být zaslána prostřednictvím emailu na adresu angelika.hajkova@fsv.cuni.cz  
personální oddělení děkanátu Fakulty sociálních věd UK s označením “výzva mobility 027 OP 
VVV na IKSŽ”  5.  4. 2018 

- pro dotazy kontaktujte, prosím, vedoucího katedry žurnalistiky Institutu komunikačních 
studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK na filip.lab@fsv.cuni.cz 

 
Součásti přihlášky: 
- profesní životopis  

 včetně seznamu publikací 

 doložení akademického nebo výzkumného postavení mimo území České republiky alespoň 2 
z 3 posledních let  

 výpočet H-indexu výzkumníka v Google Scholar  
- kopie Ph.D. diplomu. 
Termín uveřejnění:  5. dubna 2018 
Lhůta pro podávání přihlášek: do 6. května 2018 

 
 


