
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem UJEP, 
doc. Ing. Martinem Novákem, Ph.D., prorektorem pro vědu a předsedou Interní grantové agentury UJEP, prof. 
PhDr. Michaelou Hrubou, Ph.D., děkankou FF, RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., děkanem FSE, prof. Ing. 
Štefanem Michnou, PhD., děkanem FSI, doc. MgA. Pavlem Mrkusem, děkanem FUD, doc. PhDr. Zdeňkem 
Havlem, CSc., děkanem FZS, doc. Dr. Ing. Pavlem Kuráněm, děkanem FŽP, prof. PhDr. Jiřím Škodou, Ph.D., 
děkanem PF a doc. RNDr. Michalem Varady, Ph.D., děkanem PřF  
 

vyhlašuje 
 

zahájení lhůty pro podávání návrhů krátkodobých pracovních pobytů špičkových zahraničních odborníků 
na UJEP pro období od 2. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 



 

 
 

Příjem žádostí a výběrové řízení uchazečů na obsazení pracovních pozic špičkových zahraničních odborníků na UJEP 
pro období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 se řídí schválenou Směrnicí rektora č. 3/2018, Čl. 5. 

 
Návrh špičkového zahraničního uchazeče na krátkodobý pracovní pobyt na UJEP za příslušnou fakultu může podat pouze 
děkan nebo jeho statuární zástupce na předepsaném formuláři (v angličtině), který je součástí tohoto vyhlášení. Součástí 
podání návrhu jsou i následující podklady, které musejí být předloženy spolu s žádostí. 

 
Každý uchazeč musí do výběrového řízení při podání žádosti předložit (v anglickém jazyce): 

1. Kopii diplomu nejvyššího uděleného titulu (v jazyce kandidáta nebo překlad do angličtiny); 
2. Strukturovaný životopis; 
3. Za 5 let zpětně z relevantních databází přehled publikační činnosti, přehled umělecké činnosti, citační ohlasy, 

přehled řešených mezinárodních grantů a projektů, zahraničních odborných stáží, vedení doktorandů, přehled 
dosavadní výuky; 

4. Přehled působení na zahraničních univerzitách, výzkumných organizacích či jiných institucí; 
5. Ostatní relevantní dokumenty (přehled členství v odborných radách nebo grémiích, oponentní posudky projektů 

nebo odborných článků s IF, garance a příprava akreditace studijního program, aj.). 
 

Odborné schopnosti a předpoklady uchazeče budou posuzovány výběrovou komisí s ohledem na specifika vědních nebo 
uměleckých oborů. Hodnotit se bude zejména: 

• druh a kvalita publikací a jejich ohlas ve WoS a Scopus (decily a kvartily publikací, IF), 
• odborný profil uchazeče, 
• řešené mezinárodní projekty (pozice uchazeče, počet, významnost poskytovatele dotace, rozpočet projektu aj.), 
• působení uchazeče na jiných zahraničních institucích, 
• význam a dopad umělecké tvorby uchazeče. 

 
S uchazečem, který úspěšně projde výběrovým řízením, bude uzavřena pracovní smlouva s výší úvazku 100 % zákonné 
pracovní doby, příslušnou délkou pracovního poměru na UJEP (max. 5 měsíců) a určením místa výkonu práce. 

 
Kompletní návrhy včetně všech požadovaných náležitostí se průběžně podávají elektronicky na e-mail: iga@ujep.cz  v 
zazipovaném souboru, který bude obsahovat všechny relevantní dokumenty a přílohy. 

 
Pracovníkem Interní grantové agentury UJEP, který administruje a koordinuje všechny záležitosti v rámci těchto 
pracovních pozic zahraničních odborníků je pan Ondřej Pšenička, e-mail: iga@ujep.cz; tel.: 475 28 6351. 

 

Začátek lhůty pro podávání návrhů: 2. ledna 2020. 
Konec lhůty pro podávání návrhů: 28. srpna 2020. 

 
 

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 
prorektor pro vědu UJEP, předseda IGA UJEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interní grantová agentura 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Útvary prorektora pro vědu 
centrální příjem písemností: Pasteurova 1, 400 96 Ústí n. Labem 
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