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Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka 
Katedra učitelství – asistent/ka 

 
 

Děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje v souladu s Řádem 

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

Katedře učitelství. 

 

Požadavky: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání (úroveň Mgr. nebo Ph.D.) v oboru Romistika/Romština 

 publikační činnost a další tvůrčí činnost v oboru 

 souběžný kontinuální profesní kontakt s romskou komunitou 

 dobrá orientace v aktuální sociální situaci a v aktuálních vzdělávacích potřebách příslušníků 

romské populace 

 víceletá akademická praxe 

 znalost českého jazyka na úrovni - rodilý mluvčí 

 

Všeobecné informace: 

Předpokládaný nástup je 1. říjen 2020. Výše úvazku 0,35, 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 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe 

• ověřená kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulů. 

 

Přihlášky lze podávat: do 31. 7. 2020 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: 1. 7. 2020 

 

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

 
 
 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě Karlově: 
https://cuni.cz/UK-9056.html 
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No: UKHTF/259599/2020 

 

Selection Procedure 

Academic worker - Aassistant at the Department of Pedagogy 

 

In accordance with The Competitive Hiring Process Code of Charles University as amended the 

Dean of the Hussite Theological Faculty of Charles University announces the Selection 

Procedure - Aassistant at the Department of Pedagogy. 

 

Expected starting date: October 1, 2020 

Job title:   Aassistant at the Department of Pedagogy 

Field and specialization: Romani studies/ Romani language 

Expected salary:  AP1 level (In accordance with The Internal Salary Regulation of 

    Charles University) 

Full-time position:  0,35 (14 hours per week) 

Application deadline:  July 31, 2020 

 

Job requirements: 

 Completed master’s degree or Ph.D. in the field of Romani studies/ Romani language. 

 Publishing activities and other creative activities in the field. 

 Continuous professional contact with the Roma community. 

 Good orientation in the current social situation and in the current educational needs of 

members of the Roma population. 

 Multi-year teaching experience. 

 Czech language - level of knowledge - native speaker 

 

Complete applications will include the following: 

 • Application form • cover letter • structured CV including professional experiences • verified 

copies of educational documents. 

 

Submitting the application: 

The application with all its attachments must be send in printed form by post or delivered in 

person to the following address: The Hussite Theological Faculty CU, Bc. Barbora Galová – 

secretariat, Pacovská 350/4, 140 21, Praha 4 Krč. (Information: barbora.galova@htf.cuni.cz) 

 

The faculty reserves the right not to fill the position. 

 
Published: July 1, 2020 

 

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. 

Dean 

 
Information on the Processing and Protection of Personal Data at Charles University: 

https://cuni.cz/UK-9056.html 

 


