
Inzerát zveřejněný dne 7.10.2014 v Lidových novinách, uzávěrka 

přihlášek 5.11.2014 včetně 

 

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze  

vypisuje výběrová řízení na obsazení míst: 

 

s předpokládanou dobou nástupu 1.1.2015 

- OA se zaměřením na sociální geografii a geografii zdraví *) 

- OA se zaměřením na demografii *) 

- VP s podílem na výuce se zaměřením na sociální geografii a geografii zdraví *) 

- VP s podílem na výuce se zaměřením na demografii *) 

- prof./doc. se zaměřením na historickou demografii 

- prof. se zaměřením na fyzickou geografii 

- doc./OA se zaměřením na pedologii a pedogeografii 

- doc./OA se zaměřením na hydrologii a ochranu vod 

- OA se zaměřením na separační metody a hmotnostní spektrometrii 

- OA (úvazek 0,1) se zaměřením na genomickou analýzu 

- OA se zaměřením na organoprvkovou a anorganickou chemii 

- OA se zaměřením na biochemii 

- A se zaměřením na biochemii (2 místa) 

- D/OA se zaměřením na fyzikální chemii 

- P/D se zaměřením na fyzikální chemii 

- VP se zaměřením na organickou chemii 

- OA se zaměřením na didaktiku organické chemie a biochemie 

- VP s podílem na výuce se zaměřením na izotopovou geochemii 

- VP s podílem na výuce se zaměřením na fyziologii živočichů 

- VP s podílem na výuce se zaměřením na buněčnou biologii kvasinkových kolonií  

- lektor se zaměřením na genetiku a mikrobiologii 

- OA se zaměřením na lékařskou entomologii 

- OA se zaměřením na evoluční ekologii 

- VP (zkrácený úvazek) se zaměřením na ekologii vodních bezobratlých 

*) místo se vypisuje v rámci projektu UNCE 

 

s předpokládanou dobou nástupu 1.2.2015 

- A/OA (úvazek 0,3) se zaměřením na inženýrskou geologii, mechaniku hornin 

- doc. se zaměřením na ekologii 

- doc. se zaměřením na environmentální vědy 

- OA se zaměřením na ekologii 

- A/OA se zaměřením na meteorologii a ochranu ovzduší 

- OA (zkrácený úvazek) se zaměřením na etologii - ekologii 

 

s předpokládanou dobou nástupu 1.3.2015 

- prof./doc. (úvazek 0,3) se zaměřením na hydrogeologii  

- A/OA se zaměřením na užitou geofyziku 

- A/OA se zaměřením na kartografii, DPZ a geoinformatiku 

- A se zaměřením na didaktiku biologie 

- OA/doc. se zaměřením na buněčnou a vývojovou biologii 

- OA se zaměřením na genetiku člověka 

- OA (zkrácený úvazek) se zaměřením na etologii - ekologii 

- OA/doc. (zkrácený úvazek) se zaměřením na etologii - ekologii 

- doc. se zaměřením na algologii 
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s předpokládanou dobou nástupu 1.4.2015 

- vedoucí katedry učitelství a didaktiky chemie a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se 

zaměřením na didaktiku chemie 

- vedoucí katedry analytické chemie a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na 

analytickou chemii 

- lektor se zaměřením na výuku matematiky pro přírodovědce 

- OA se zaměřením na buněčnou a vývojovou biologii 

 

s předpokládanou dobou nástupu 1.5.2015 

- A (zkrácený úvazek) se zaměřením na fyziologii živočichů 

 

s předpokládanou dobou nástupu 1.6.2015 

- OA se zaměřením na iontovou spektroskopii 

- A/OA se zaměřením na didaktiku biologie 

 

Kvalifikační předpoklady: 

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo:  

profesor (prof.) – úspěšné ukončení řízení ke jmenování  

docent (doc.) - úspěšné ukončení habilitačního řízení  

vědecký pracovník  (VP) – ukončené magisterské vzdělání  

odborný asistent (OA) – titul Ph.D., Th.D., CSc.  

asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání  

lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání  

 

K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště. Písemné přihlášky, 

které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni, spolu s odborným 

životopisem a seznamem publikací,  notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a 

vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké odd. 

Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“. 

 

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni

