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Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých  Budějovicích 
Studentská 13, 370 05 České Budějovice 

 
vypisuje podle § 77 zák. č. 111/98 Sb. a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst 

akademických pracovníků na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 
 

VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ  
 na obsazení místa 

 

odborný asistent se zaměřením na udržitelný rozvoj a jeho regionální aspekty 
 
 

Požadavky: 

- vysokoškolské vzdělání s vědeckou hodností Ph.D. nebo probíhající studium Ph.D. (s výhledem 
na brzké ukončení) z oborů vztahujících se k regionálnímu rozvoji, udržitelnosti nebo ekonomii 
(např. ekonomie, regionální rozvoj, environmentalistika, sociologie, kulturologie, sociální 
geografie, kulturní/sociální ekologie, aplikovaná a krajinná ekologie, krajinná architektura) 

- znalost anglického jazyka slovem i písmem, další světové jazyky výhodou 

- zkušenosti s výukou na VŠ 

- publikační činnost odpovídající věku a karierní pozici uchazeče 
 
 

O pracovišti: 

- Katedra regionálního managementu EF JU se věnuje výzkumu a výuce v oblastech 
regionálního rozvoje, udržitelného rozvoje, strukturální politiky EU, ekonomiky regionu a 
socio-ekonomických aspektů problematiky životního prostředí 

- na katedře i fakultě se rozvíjejí kritické přístupy k aktuálním problémům udržitelného rozvoje. 
EF JU je první fairtradeová fakulta v Česku, jako první v Česku podpořila studentskou výzvu k 
pluralismu v ekonomii (aplikaci této výzvy garantuje Katedra regionálního managementu), 
fakulta spolupořádá každoroční socio-environmentální konferenci Naše společná přítomnost a 
další akce, kladoucí důraz na sociální, environmentální a etické aspekty ekonomiky. 

- více viz: http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-regionalniho-managementu.  
 
 

Očekáváme: 
- zapojení do vědecké činnosti katedry, včetně grantové činnosti a spolupráce se zahraničními 

partnery 
- výuku předmětů souvisejících s regionálním a územním rozvojem (rozsah 2–6 hodin týdně), 

vedení bakalářských a magisterských diplomových prací 
- zapojení do organizační činnosti katedry (konference a semináře) 
- zájem o výuku a výzkum, přínos vlastních nových témat, spolupráci na výzkumných tématech 

katedry 
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Nabízíme: 

- práci v kvalitním mezioborovém vědeckém kolektivu s vysokými ambicemi a velkými 
zkušenostmi (projekty 5., 6. a 7. RP EU, COST, GA ČR, NAZV; publikace v časopisech s oborově 
vysokými IF) 

- možnost částečného homeworkingu 

- nadprůměrná tarifní mzda v rámci českého univerzitního prostředí, osobní ohodnocení, 
odměny za kvalitní publikační činnost a další benefity (8 týdnů dovolené, dotované stravování, 
zvýhodněné mobilní tarify a bankovní služby, dětská skupina v areálu univerzity, 
zaměstnanecké kurzy atd.) 

 
 

Nástup: 1. 2. 2017 

Pracoviště: Katedra regionálního managementu, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích 
 
 
Písemné přihlášky přijímá do 25. 11. 2016 personální oddělení EF JU, Studentská 13, České 
Budějovice, 370 05 nebo na e-mail lkorandova@ef.jcu.cz. 

K přihlášce je nutné doložit strukturovaný životopis (včetně seznamu vědeckých publikací, 
výzkumných projektů a výuky), ukázko 1–2 publikací, doklady o vzdělání a stručný plán své 
vědecko-výzkumné činnosti v rámci katedry (max. 1 A4). 

Vybraní uchazeči budou přizváni k pohovoru, který proběhne v listopadu 2016. 
 
 
V Českých Budějovicích dne 11. 10. 2016 
 
 
 
       
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. v.r. 
děkan EF JU 
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