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 Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 

111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem 

od zimního semestru 2021/2022 nebo podle dohody a s úvazky podle rozsahu působení. 

Předpokládá se zejména výuka v českém jazyce, resp. u vybraných předmětů i v anglickém 

jazyce. 

 

 

1) Místa odborných asistentů ateliérů v níže uvedených ústavech:  

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, min. 3 roky praxe 

v architektonickém oboru; profesionální kvalita a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační 

činnosti, aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka;  

Pedagogická praxe či teoretická činnost, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány, rovněž 

společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury a urbanismu i na poli popularizace 

oboru. 

 

1.A) pro Ústav nauky o budovách (Ú 15118): 

- 1 místo odborného asistenta ateliéru MgA.  O. Císlera, Ph.D.  

 

1.B) pro Ústav urbanismu (Ú 15119): 

- 1 místo odborného asistenta ateliéru doc. Ing. arch. Ivana Plicky, CSc. 

 

1.C) pro Ústav navrhování II (Ú 15128): 

- 1 místo odborného asistenta ateliéru Ing. arch. Štěpána Valoucha. 

 

1.D) pro Ústav památkové péče (Ú 15114):  

- 1 místo odborného asistenta ateliéru Ing. arch J. Eflera, zaměřeného na vernakulární 

architekturu. 

Kromě společných obecných požadavků jsou u tohoto specificky zaměřeného ateliéru vítány i 

absolvování modulu památkové péče a zkušenost či angažovanost v oblasti památkové péče.  

 

 

2) Místa vedoucích ateliérů základů architektonického navrhování (ZAN) v níže uvedených 

ústavech: 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, min. 5 let praxe 

v architektonickém oboru; profesionální kvalita a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační 

činnosti, aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka;  

Pedagogická praxe či teoretická činnost, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány, rovněž 

společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury a urbanismu i na poli popularizace 

oboru.  

 

2.A) pro Ústav interiéru (Ú 15115): 

- 1 místo vedoucího ateliéru základů architektonického navrhování (ZAN) se zařazením odborný 

asistent. 

 

2.B) pro Ústav nauky o budovách (Ú 15118): 

- 2 místa vedoucích ateliérů základů architektonického navrhování (ZAN) se zařazením odborný 

asistent. 

 

2.C) pro Ústav navrhování II (Ú 15128): 

- 1 místo vedoucího ateliéru základů architektonického navrhování (ZAN) se zařazením odborný 

asistent. 

 

2.D) pro Ústav navrhování III (Ú 15129):- 1 místo vedoucího ateliéru základů architektonického 

navrhování (ZAN) se zařazením odborný asistent. 
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3) Pro Ústav navrhování III (Ú 15129): 

- 1 místo vedoucího ateliéru se zařazením odborný asistent a s perspektivou habilitace. 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, min. 5 let praxe 

v architektonickém oboru; předpoklady pro zahájení habilitačního řízení; profesionální kvalita a tvůrčí 

úspěchy v projekční, realizační a publikační činnosti,  aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka;  

Pedagogická praxe či teoretická činnost, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány, rovněž 

společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury a urbanismu i na poli popularizace 

oboru.  

 

4) Pro Ústav navrhování III (Ú 15129): 

- 4 místa odborných asistentů ateliérů základů architektonického navrhování (ZAN). 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus, min. 3 roky praxe 

v architektonickém oboru; profesionální kvalita a tvůrčí úspěchy v projekční, realizační a publikační 

činnosti, aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka;  

Pedagogická praxe či teoretická činnost, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány, rovněž 

společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury a urbanismu i na poli popularizace 

oboru. 

 

5) Pro Ústav nauky o budovách (Ú 15118): 

- 1 místo vědeckého akademického pracovníka podílejícího se na pedagogické činnosti se 

zaměřením na výuku předmětů Nauka o stavbách I – VII.  

Požadavky: doktorské vysokoškolské vzdělání a minimálně 3 roky praxe v architektonickém oboru; 

zkušenosti a schopnosti na poli výzkumu v oblasti architektury a jeho organizace, předpoklady pro 

samostatnou tvůrčí práci; angažovanost v oblasti architektury i na poli popularizace oboru; aktivní 

znalost 1 světového jazyka.  

Vítána projekční i pedagogická praxe a další profesionální kvality (podíl na kvalitních realizacích, 

publikace v domácím či zahraničním odborném tisku, příp. publikované teoretické práce). 

 

6) Pro Ústav krajinářské architektury (Ú 15120):  

6.A/ - 1 místo vedoucího ateliéru, zaměřeného na krajinářskou architekturu se zařazením 

profesor, docent nebo odborný asistent. 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru krajinářská architektura nebo architektura a 

urbanismus, min. 5 let praxe v oboru; u místa prof./doc. jmenování v oboru, u odborného asistenta 

předpoklady pro zahájení habilitačního řízení; profesionální kvalita a tvůrčí úspěchy v projekční a 

realizační eventuálně publikační činnosti, přehled o současných teoriích a trendech v oboru, aktivní 

znalost alespoň 1 světového jazyka, další jazykové znalosti jsou výhodou;  

Pedagogická praxe či teoretická činnost, event. absolutorium doktorského studia jsou vítány, rovněž 

společenská a organizační angažovanost v oblasti krajinářské architektury nebo architektury a 

urbanismu i na poli popularizace oboru. 

 

6B/ - 1 místo odborného asistenta pro předmět Technologie krajinářské architektury – TKA I a 

TKA III (terénní úpravy, trasování a konstrukce cest, odvodnění, dlažby, drobná architektura 

atp.). * 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru stavitelství, architektura a urbanismus nebo 

krajinářská architektura, min. 3 roky odborné praxe v oboru, projekční, realizační a ev. publikační 

činnost, přehled o současných teoriích a trendech v oboru, profesionální kvality a tvůrčí úspěchy; 

aktivní znalost min. 1 světového jazyka; pedagogická praxe na VŠ vítána. 

 

6.C/ - 1 místo odborného asistenta, zajišťujícího přednášky a vedení cvičení i seminářů  

pro předmět Krajinářská architektura III – Intravilán měst a vesnic. * 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru krajinářská architektura, architektura a 

urbanismus nebo dějiny umění, min. 3 roky odborné praxe v oboru, profesionální kvality a 

odborné/tvůrčí úspěchy, znalost problematiky a přehled o současných trendech v oboru krajinářská 

architektura i schopnost propojování disciplín krajinářské architektury a urbanismu, orientace 

v plánovacích procesech a v práci s komunitou. Aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové 
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znalosti a samostatná odborná nebo publikační činnost, odpovídající zaměření předmětu, jsou 

výhodou. 

 

6. D/ - 1 místo odborného asistenta pro předmět Krajinářská architektura V – Konstruovaná 

ekologie – modrozelená infrastruktura. Jádrem předmětu je propojování ekologie 

s konstruovaným prostředím sídel a kulturní krajiny. * 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru krajinářská architektura nebo přírodní vědy, 

ekologie, životní prostředí atp., min. 3 roky odborné praxe v oboru, profesionální kvality a 

odborné/tvůrčí úspěchy; aktivní znalost anglického jazyka. Další jazykové znalosti a odborná nebo 

publikační činnost, odpovídající zaměření předmětu, jsou výhodou.  

*Detaily jsou uvedeny ve studijním programu fakulty 

 

 

7) Pro Ústav stavitelství II (Ú 15124): 

- 1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na výuku předmětů Provádění a 

stavební management včetně konzultací v ateliérech architektonické tvorby. 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání, min. 5 let odborné praxe v oboru, titul Ph.D., u místa 

doc. jmenování v oboru, u odborného asistenta předpoklady pro zahájení habilitačního řízení; 

profesionální kvality, projekční a realizační činnost, resp. vědecká a publikační aktivita, výsledky 

výzkumné činnosti; aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka. Pedagogická praxe na VŠ 

vítána. 

 
Uchazeči zašlou spolu s přihláškou: 

- strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, tvůrčí, pedagogické, resp. publikační                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  a vědecké činnosti včetně ohlasů (citací);  

- ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech; 

- u pozic zaměřených na výuku navrhování a ateliérové tvorby ukázky několika stěžejních prací  

  ve formátu A 4; 

- u míst vedoucích ateliérů, vedoucích ateliérů ZAN a docentů nebo odborných asistentů, zajišťujících     

  přednášky a cvičení,  písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru, resp. výuky a výzkumu.  

 

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového 

řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.  

  

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 30 dnů od 

zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, 

Thákurova 9, 166 34 Praha 61 a současně v elektronické podobě na adresu benesova@fa.cvut.cz.  

 

V Praze dne 14. 5. 2021 

 

  prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA 

  děkan 

 

 

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT  

a FA ČVUT dne 14. 5. 2021. 

Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 14. 6. 2021. 

                                                           
1 Doručení přihlášky si uchazeči mohou ověřit podle podacího čísla zásilky v aplikaci Sledování zásilek na 

www.ceskaposta.cz. Vzor přihlášky viz. www.fa.cvut.cz. 


