
 
 

 
 

Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

https://iss.fsv.cuni.cz/ISS-318.html 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 sociologických studií s hlavním 

zaměřením sociologii nebo sociální a veřejnou politiku nebo sociální antropologii. 

Pobyt výzkumníka by měl vést k posílení internacionalizace institutu, výzkumných 

a pedagogických kapacit a k rozvíjení následných mezinárodních výzkumných 

projektů za účasti akademických pracovníků institutu a / nebo Ph.D. kandidátů. 

 

Povinnosti: 

- podíl na výzkumných aktivitách institutu, vytvoření vlastní výzkumné 

platformy, podání nových projektů na evropské grantové prostředky 

- částečný podíl na výukové aktivitě institutu zejména nad rámec 

běžné výuky na ISS 

- výzkumné aktivity vedoucí k excelentním publikačním výsledkům, 

které budou dedikovány ISS 

- účast na konferenci / semináři / workshopu organizované institucí 

příjemce 

 

Specifikace požadavků: 

  akademická nebo vědecká pozice (profesor nebo docent či Ph.D., nejméně 7 

let od ukončení doktorského studia) 

  výzkumný pracovník působil za poslední 3 roky minimálně po dobu 2 let ve 

výzkumné organizaci mimo území ČR v oblasti výzkumum a to po celou 

dobu minimálně na pracovní úvazek 0,5 

  podíl na minimálně jednom národním nebo mezinárodním výzkumném 

projektu (H2020 nebo ekvivalent) za posledních 5 let jako řešitel či 

spoluřešitel 

  alespoň 5 publikací indexovaných ve WOS, Scopus  nebo  ERIH  Plus za 

posledních 5 let 

  znalost angličtiny se vyžaduje, češtiny není podmínkou 

 

Jak se přihlásit: 

-  přihlášky musí být zaslány emailem personálnímu referátu děkanátu FSV UK 

    na adresu angelika.hajkova@fsv.cuni.cz do 23. května 2018 s předmětem 

    zprávy  „výzva mobility 027 OP VVV na ISS“ 
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-  pro dotazy kontaktujte, prosím, proděkana FSV na adrese 

 tomas.karasek@fsv.cuni.cz nebo ředitele Institutu sociologických studií FSV 

 na emailové adrese zdenek.uherek@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 
-   kopie Ph.D. diplomu 

 

Termín uveřejnění: 24. dubna 2018 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 23. května 2018 
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