
 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.  

vypisuje v rámci projektu  

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Metropolitní 
univerzity Praha II., CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017025 

 

financovaného z OP VVV a jeho klíčové aktivity č. 4: Pracovní 
pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí 

 

výběrové řízení na obsazení pozice: 

 

seniorní pracovník – 5 měsíční výzkumný pobyt            
v úvazku 1.0 na Suffolk University Boston 

 

Mezinárodní mobilita se bude týkat zapojení do výzkumného týmu v zahraničí a vlastní 

výzkum bude orientován na oblasti nových společenských výzev, v rámci nichž budou 

analyzovány společenské normy a jejich vývoj v mezinárodních vztazích.  

 

 

 

 

 

 



 
Základní podmínky pro zařazení do výběrového řízení: 

• Uchazeč musí být výzkumným pracovníkem – seniorem (k datu předložení žádosti o podporu) 

na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.  (tedy výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či 

obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility 

• uchazeč musí splnit tato výkonnostní kritéria výzkumného pracovníka – seniora:  
 
- podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let 

jako řešitel či spoluřešitel (k datu předložení žádosti o podporu) přičemž se nesmí jednat o 

interní grant výzkumné organizace, a 

- publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy (k datu 

předložení žádosti o podporu).  

• Musí být schopen a ochoten v době realizace mobility zaměstnán na minimální pracovní 

úvazek 1,0/měsíc s místem výkonu práce mimo území ČR. 

 

Pracovní náplň: 

• výzkumná činnost - zapojení do zahraničního výzkumného týmu 

• získání nových zkušeností ze zahraničí 

• účast na konferencích a seminářích- povinná účast alespoň na 1 

konferenci/semináři/workshopu 

 

Nabízíme: 

• odpovídající finanční ohodnocení vyplývající z pravidel OP VVV 

 

Minimální požadované dokumenty doručené do 30.9.2020 fyzicky či na elektronicky: 

• profesní strukturovaný životopis 

• seznam publikací za posledních 5 let 

• kopie diplomu Ph.D.  

• stručnou bibliografii vztahující se k výzkumnému tématu 

• podrobný popis a časový plán výzkumného projektu během zahraniční mobility, jeho cíle a 

návaznost na dosavadní výzkum či disertační práci  

• příslib přijetí od zahraniční hostitelské organizace – stačí potvrzení e-mailem 



 
 

Před zahájením zahraniční mobility bude po zájemci vyžadováno podepsané memorandum o 

spolupráci s hostitelskou výzkumnou institucí včetně souhlasu s harmonogramem mobility (návrh 

získáte od CPV MUP). 

 

Výběrová komise posoudí na základě podkladů od zájemce nejpozději do 31.10.2020 

následující faktory:  

• Vazbu mobility na výzkum prováděný výzkumným pracovníkem před realizací mobility.  

• Potenciál mobility k zvýšení kvality dosavadního výzkumu zájemce i Metropolitní univerzity 
Praha 

• Další přínosy mobility, např. navázání nové nebo rozšíření stávající spolupráce, získání 
kontaktů, transfer znalostí, přenos výzkumných metod apod. pro zájemce o mobilitu i pro 
Metropolitní univerzitu Praha   

• Kvalitu hostitelské organizace, zejména její dosavadní zkušenosti a kapacity pro pobyt 
výzkumného pracovníka 

 

 

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. si vyhrazuje právo vyhlášenou soutěž bez udání důvodu zrušit. 

Veškeré materiály předávejte či zasílejte do uvedeného data Mgr. Luboši Janákovi, 
koordinátorovi rozvoje MUP, do kanceláře 121 v Dubečské, Praha 10 či na  

 

lubos.janak@mup.cz 

 

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním  

čísle +420 725 406 575. 

 

 

V Praze dne 11.09.2020 

Mgr. Luboš Janák 

mailto:lubos.janak@mup.cz

