
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  2019/2020 nebo podle dohody a úvazky podle rozsahu působení. 

 

1) Pro Ústav teorie a dějin architektury (Ú 15113): 

A/ 1 místo odborného asistenta - přednášejícího problematiku psychologie architektury. 

B/ 1 místo odborného asistenta, zajišťujícího cvičení v předmětech Dějiny architektury a 

Současná architektonická tvorba s perspektivou zapojení do další přednáškové činnosti v oblasti 

humanitních předmětů a do činnosti vědeckovýzkumné a publikační. 

Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru, kvalifikace Ph.D., odborná praxe v oboru 

min. 3 roky, profesionální kvality, vědecká a publikační aktivita, aktivní znalost angličtiny. 

 

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

1 místo docenta nebo odborného asistenta, specialisty na problematiku občanských staveb 

(školské - sportovní -kulturní), garanta předmětu Nauka o stavbách IV s podílem na ateliérové 

výuce speciálních typologií. 

Požadavky: magisterské VŠ vzdělání a min. 5 let praxe v oboru, profesionální kvality (podíl na 

významných realizacích, publikace v domácím i zahraničním odborném tisku, příp. publikované 

odborné práce), jmenování docentem nebo předpoklady pro zahájení habilitačního řízení, vítána 

pedagogická či teoretická činnost, event. kvalifikace Ph.D., společenská a organizační angažovanost 

v oblasti architektury i na poli popularizace oboru, znalost 2 světových jazyků, z toho 1 aktivně. 

  

 3) Pro Ústav krajinářské architektury (Ú 15120) v souvislosti s rozvíjejícím se programem 

krajinářské architektury i rozšířeným programem kombinujícím architekturu, urbanismus a 

krajinářskou architekturu a s výhledem na zavedení výuky magisterského programu v anglickém 

jazyce: 

A/ 1 místo vedoucího ateliéru větších měřítek, zaměřeného na propojení krajinářské architektury, 

urbanismu, architektury a ekologie (Environmental urbanism – green infrastructure)  

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, projekční, realizační a ev. publikační činnost, přehled o 

současných teoriích a trendech, aktivní znalost anglického jazyka, u místa prof./doc. jmenování 

v oboru, další jazykové znalosti jsou výhodou. 

B/ 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, projekční, realizační a ev. publikační činnost, aktivní znalost 

anglického jazyka, u místa prof./doc. jmenování v oboru, další jazykové znalosti jsou výhodou. 

C/ 1 místo odborného asistenta ateliéru základů architektonického navrhování (ZAN), 

zaměřeného na krajinářskou architekturu. 

Požadavky: magisterské VŠ  vzdělání v oboru krajinářská architektura nebo architektura., min. 3 roky 

praxe v oboru, znalost technologií krajinářské architektury a grafických programů jako Indesign, 

Photoshop atp., aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti a samostatná projekční 

činnost jsou výhodou. 

D/ 1 místo odborného asistenta pro předmět Technologie krajinářské architektury se zaměřením 

na práci s terénem, zejména na terénní modelace, trasování cest, zemní práce a odvodnění i znalostí 

práce s vegetací. 

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

stavebnictví nebo lesnictví, min. 3 roky praxe v oboru, aktivní znalost anglického jazyka, samostatná 

projekční činnost. 

 E/ 1 místo odborného asistenta pro předmět Management krajinářských úprav. 
Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru krajinářská architektura se zaměřením na 

management, základní znalost plánovacích programů, min. 3 roky praxe v oblasti managementu a 

zakládání krajinářských úprav, aktivní znalost anglického jazyka. 

Další informace k pozicím ad 1A/ až E/: Ing. Vladimír Sitta, sittavl1@fa.cvut.cz, 776 198 005. 

mailto:sittavl1@fa.cvut.cz


 

4) Pro Ústav navrhování III (Ú 15129):  

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

asistent. 

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v architektonickém oboru, min. 5 let praxe v oboru, 

projekční a realizační činnost, pedagogická praxe na vysoké škole 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 a přednášejících 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 6
1
.  

 

 

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

  děkan 

 

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT  

a FA ČVUT ve středu 24. 4. 2019 

Posledním dnem pro podání přihlášek je pátek 24. 5. 2019. 

                                                           
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. 


