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Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka 
Katedra psychosociálních věd a etiky – Odborný/á asistent/ka 

 
 

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem výběrového 

řízení Univerzity Karlovy v platném znění, výběrové řízení na pozici Odborný/á asistent/ka na 

Katedře psychosociálních věd a etiky. 

 

Požadavky: 

• Absolutorium v navazujícím magisterském studijním programu Psychologie.  

• Absolutorium nebo probíhající studium s předpokladem absolutoria do konce roku 2020, 

 doktorského studijního programu v oboru Psychologie. 

• Praxe v oblasti psychologie minimálně 5 let, vítaná je předchozí pedagogická činnost 

 a psychologická praxe ve vězeňské službě ČR. 

• Publikační činnost v oboru psychologie, sociologie, aplikované sociální práce.  

• Vítaná je řešitelská a spoluřešitelská činnost v projektech zaměřených na sociálně politická 

 témata a rozvoj teorie a praxe sociální práce. 

 

Nabízíme: 

• Práci na poloviční pracovní úvazek. 

• Příjemné pracovní prostředí. 

• Zaměstnanecký zvýhodněný mobilní tarif. 

 

Všeobecné informace: 

Předpokládaný nástup od 1. 10. 2019. Výše úvazku 0,5, mzdové podmínky se řídí vnitřním předpisem 

vysoké školy. Výhodou je vyšší než minimálně požadované vzdělání. Předpokládá se odpovídající 

publikační a další tvůrčí činnost v oboru a kvalifikační růst. 

 

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení: 

Písemná přihláška, motivační dopis, profesní životopis s přehledem dosavadní praxe, ověřená kopie 

dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulů, prohlášení o souhlasu s použitím 

a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném 

znění. 

 

Přihlášky lze podávat: do 8. 7. 2019 v tištěné formě na adresu Husitská teologická fakulta UK, 

Bc. Barbora Galová – sekretariát, Pacovská 350/4, 140 21, Praha 4 Krč. 

Informace: Bc. Barbora Galová (barbora.galova@htf.cuni.cz). 

 

Fakulta si vyhrazuje právo na neobsazení místa. 

 

Zveřejněno: 7. 6. 2019 

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D., v. r. 

děkanka 


