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V Praze dne 21. 9. 2021 

 

Děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, vypisuje výběrové 

řízení na obsazení pracovní pozice:  

 

 

Výzkumný pracovník – junior pro mobilitu v rámci projektu „Mezinárodní mobility na 

ČVUT – VTA“ 

 

Náplň práce 

 návrh 3D tištěných vzorků auxetických struktur pro testování při dynamickém 

tahovém namáhání v Hopkinsonově dělené tyči (SHTB) 

 příprava, realizace a vyhodnocení dynamických tahových zkoušek 

 analýza deformačních mechanismů auxetických struktur s implementací FE-

based DIC algoritmů 

 

Požadavky 

 Ukončené VŠ vzdělání v oblasti dopravy min. v magisterském stupni studia 

doložené kopií VŠ diplomu 

 Min. student doktorského studijního programu v oblasti dopravy (doloží 

doporučení školitele a potvrzení o studiu) nebo post-doc působící v oblasti 

dopravy do 7 let od udělení titulu Ph.D. (bude patrné z kopie diplomu) 

 Doložení souhlasu přijímajícího pracoviště s mobilitou formou dopisu 

 Odborný životopis v angličtině 

 Vynikající znalost angličtiny vyplývající z životopisu (zahraniční stáže, odborné 

články v angličtině, účast na mezinárodních konferencích apod.) 

 Stručný popis zamýšlených vědeckých aktivit a harmonogram mobility (5 

měsíců) 

 Jedna povinná účast na workshopu, semináři či mezinárodní konferenci během 

mobility 

 Trvání mobility od 1. 12. 2021 do 30. 4. 2022 

 Po návratu z mobility povinná tzv. návratová fáze po dobu 6 měsíců na ČVUT FD 

 Spolupráce s projektovým manažerem, tj. zpracování vstupních podkladů pro 

reporting 

 

Nabízíme 

 Pracovní smlouva na úvazek 1,0 po dobu trvání mobility v délce 5 měsíců 

 Finanční ohodnocení dle podmínek výzvy pokrývající náklady na pobyt v 

zahraničí 
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Kontakt 

 

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené 

požadavky, zašlete dokumenty uvedené v požadavcích pod značkou „VÝZKUMNÝ 

PRACOVNÍK – JUNIOR OP VVV“ na adresu ČVUT FD, Horská 3, 128 03 Praha 2, k rukám 

projektového manažera fakulty Ing. Luboše Nouzovského, Ph.D. do 25. 10. 2021 12:00. 

 

Vybraní uchazeči mohou být pozváni na osobní pohovor. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Výběrové řízení je vypsáno v rámci projektu OP VVV „Mezinárodní mobility na ČVUT – 

VTA“, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980 

 

 

 

Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

děkan Fakulty dopravní 
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