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Výběrové řízení na obsazení místa 

výzkumný/á pracovník/ice – senior 
 
 
Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
výzkumný/á pracovník/ice – senior v rámci projektu Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní 
mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných 
organizací v prioritní ose 2 OP VVV (MŠMT). Název projektu: Mezinárodní mobility 
výzkumných, technických a administrativních pracovníků na Univerzitě Karlově.  
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976. 
 
 
Nabízíme: 

• Účast na projektu Univerzity Karlovy v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_053 Mezinárodní 
mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK (MŠMT ČR). 

• Pracoviště mobility: Praha, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova. 
• Úvazek 1,0. 
• Délka trvání projektu: 3 měsíce, pro zaměstnance nebude zajištěna projektová 

podpora rodiny. 
• Zaměření mobility: Dějiny a současnost náboženské migrace. Možnosti integrace 

v soudobé společnosti. 
• Výzkumný pracovník je povinen se účastnit v rámci projektu 1 konference / semináře 

/ workshopu apod. organizované přijímající institucí. 
• Všechny výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované 

formou Open Access. 
• Začátek mobility: červenec - 15. srpna 2021. 

 
Podmínky uchazeče: 

• Akademický / výzkumný pracovník univerzity, který za poslední 3 roky působil 
minimálně po dobu 2 let v organizaci/organizacích mimo území ČR v oblasti výzkumu, 
a to po celou dobu minimálně na pracovní úvazek 0,5. 

• Získaný titul Ph.D./Th.D. (či obdobný, ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety 
před zahájením mobility v oboru Teologie. 

• Podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let 
jako řešitel či spoluřešitel. 

• publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy (tj. odborné 
publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH 
PLUS a zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“). 
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Uchazeč k výběrovému řízení dodá: 
• Vyplněnou přihlášku. 
• Profesní životopis (s výčtem grantů, do kterých byl zapojen). 
• Seznam vědecké a publikační činnosti, včetně dokladu, že články vyšly 

v požadovaných databázích (výpis z databází ERIH, SCOPUS, WoS). 
• Kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulů. 
• Obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, 

zapojení do výzkumného týmu, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro 
rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility a harmonogram výzkumu (2 – 3 NS). 

 
Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva 
Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_18_053). 
 
Místo pro podání přihlášky: Přihlášky s požadovanými náležitostmi uchazeči zašlou 
v elektronické podobě v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na e-mail 
barbora.galova@htf.cuni.cz. Do předmětu uveďte: „VŘ mobilita“ 
 
Poslední termín pro přijetí přihlášek: 4. 6. 2021 
Výběrové řízení proběhne formou posouzení zaslaných materiálů. 
 
Zveřejněno: 30. 5. 2021 
 
 
 

 
 
 

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. 
děkanka 

 
 
 
 
 
 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě Karlově: 
https://cuni.cz/UK-9056.html 
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