Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze
vypisuje podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na místa:
1. Odborný asistent pro Ústav technické matematiky (12101) s odborným zaměřením na
vývoj numerických metod řešení parciálních diferenciálních rovnic pro technické
aplikace. Znalost programovacího jazyku C++ nebo Fortran výhodou.
INFO: prof. Ing. Jaroslav FOŘT, CSc., tel. 22435-7365, Jaroslav.Fort@fs.cvut.cz
2.

Odborný asistent pro Ústav fyziky (12102) s odborným zaměřením na aplikovanou
fyziku (rentgenové difrakce na tenkých vrstvách a jejich komplexní interpretace,
vyšetřování tenkých vrstev modifikovaných iontovou implantací).
INFO: Ing. Petr Vlčák, Ph.D., tel. 22435-2429, Petr.Vlcak@fs.cvut.cz

3. Asistent pro Ústav přístrojové a řídící techniky (12110) se zaměřením na problematiku
automatického řízení (technická kybernetika) nebo obor elektro, znalost vyhl.
č. 50/1978 Sb. výhodou.
INFO: doc. Ing. Jan Chyský, CSc., tel. 22435-2469, Jan.Chysky@fs.cvut.cz
4. Asistent pro Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (12112) se zaměřením na
problematiku odborné náplně ústavu, zkušenost v oblasti mikroelektroniky výhodou.
INFO: prof. Ing. Jiří Nožička, CSc., tel. 22435-2580, Jiri.Nozicka@fs.cvut.cz
5. Asistent/docent pro Ústav konstruování a části strojů (12113) se zaměřením na
problematiku odborné náplně ústavu, znalost CAD výhodou.
INFO: prof. Ing. Vojtěch DYNYBYL, Ph.D., tel. 22435-2417, Vojtech.Dynybyl@fs.cvut.cz
6. Odborný asistent pro Ústav procesní a zpracovatelské techniky (12118) se zaměřením
na procesní inženýrství.
INFO: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., tel. 22435-2681, Tomas.Jirout@fs.cvut.cz
7. Odborný asistent pro Ústav materiálového inženýrství (12132) s odborným
zaměřením na problematiku ocelových materiálů, zkušenost s grantovými projekty
(TAČR, MPO, GAČR, …) výhodou.
INFO: prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc., tel. 22435-7427, Petr.Spatenka@fs.cvut.cz
8. Odborný asistent pro Ústav strojírenské technologie (12133) s odborným zaměřením
na problematiku slévání, zkušenost s grantovými projekty (TAČR, MPO, GAČR, …)
výhodou.
INFO: Ing. Ladislav KOLAŘÍK, Ph.D., tel. 22435-2619, Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
9. Asistent/odborný asistent/docent pro Ústav technologie obrábění, projektování a
metrologie (12134) s odborným zaměřením na problematiku technologie obrábění a
metrologie.

INFO: Ing. Libor Beránek, Ph.D., tel. 22435-2613, Libor.Beranek@fs.cvut.cz

10. Asistent/odborný asistent pro Ústav výrobních strojů a zařízení (12135) s odborným
zaměřením na oblast matematiky a výpočtů, a výrobní techniku, mechaniku
a mechatroniku.
INFO: Ing. Petr KOLÁŘ, Ph.D., tel. 221-990-926, Petr.Kolar@fs.cvut.cz
11. Odborný asistent/docent/profesor pro Ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
s odborným zaměřením na problematiku managementu a ekonomiky podniku.
INFO: prof. Ing. František Freiberg, CSc., tel. 22435-5799, Frantisek.Freiberg@fs.cvut.cz
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru (VŠ – Ph.D.) /
doložená kvalifikace / praxe v příslušném oboru / vědecká a publikační činnost / morální
a občanská bezúhonnost / znalost českého a jednoho světového jazyka.
Požadované doklady: přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe /
kopie diplomů / jmenovací dekret u docentů a profesorů / soupis publikační činnosti.
Nástup dle dohody s příslušným vedoucím ústavu.
Přihlášky s požadovanými doklady se přijímají do 30 dnů po uveřejnění inzerátu
v elektronické formě (PDF, JPG) na adrese: vladimir.hittman@fs.cvut.cz.

Inzerát bude zveřejněn v Hospodářských novinách dne 23. května 2016.

