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Scientific Director
The Director of the Czech Institute of Informatics, Robotics and
Cybernetics, CTU in Prague, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00
Prague 6, on October 1st 2021 announces a selection procedure for the
position of CIIRC Scientific Director.
Requirements:
- University education, degree of Ph.D., CSc. or DrSc., in any
field of computer science, robotics, cybernetics, electrical
engineering or related fields,
- Habilitation or appointment a professor, or a comparable foreign
equivalent,
- 10 years of experience in research activities in CIIRC field of
expertise,
- 10 years of experience in leading a larger research or academic
institution,
- 10 years of experience in the preparation, implementation and
management of larger science, research and innovation projects,
- International experience and reputation,
- Significant publishing activity,
- Demonstrable results in technology transfer and cooperation with
practice,
- Moral and civic integrity.
How to apply for a position:
- Send the application with the required materials by 15/11/2021
- To the address: CTU CIIRC, Mrs. Kateřina Hanzalová, Jugoslávských
partyzánů 3, 160 00 Prague 6 with envelope designation: selection
procedure – Scientific Director of CIIRC.
The application must contain:
- a structured professional curriculum vitae with an emphasis on
meeting the above requirements,
- a copy of the university diploma and qualification documents,
- a list of the most important publications, citations and
responses,
- the vision and strategy for the scientific development of the
CIIRC for the period 2022-2025,
- Honorary declaration within the meaning of §4 of Act No. 451/1991
Coll.
- Completed and signed attestation form or a declaration of already
issued attestation degree issued by the CIIRC Assembly.
Date of entry: 1 January 2022 or as agreed
Place of work: CTU CIIRC, Jugoslávských Partyzánů 1580/3, 160 00
Prague 6
JUG.PARTYZANU 1580/3
160 00 PRAHA 6 CZECH REPUBLIC

+420 224 354 233
KATERINA.HANZALOVA@CVUT.CZ
WWW.CIIRC.CVUT.CZ

VAT CZ68407700

ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY, ROBOTIKY A
KYBERNETIKY
Mgr. Ondřej Velek, Ph.D.
ředitel CIIRC

Praha 1.10.2021
Č.j.:0002/21/37930/Hanz

Vědecký ředitel
Ředitel Českého Institutu Informatiky, Robotiky a Kybernetiky, ČVUT
v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, vypisuje
výběrové řízení na obsazení pozice Vědeckého ředitele CIIRC:
Požadavky:
- Vysokoškolské vzdělání, vědecká hodnost (Ph.D., CSc. nebo
DrSc.) v některém z oborů informatickém, robotickém,
kybernetickém, elektrotechnickém nebo příbuzném,
- Habilitace nebo jmenování profesorem, případně srovnatelný
zahraniční ekvivalent,
- 10 let praxe ve vlastní výzkumné činnosti v oblasti odborné
náplně CIIRC,
- 10 let praxe ve vedení většího výzkumného či akademického
pracoviště,
- 10 let praxe v přípravě, realizaci a vedení rozsáhlejších
projektů vědy, výzkumu a inovací,
- Mezinárodní zkušenosti a renomé,
- Významná publikační aktivita,
- Prokazatelné výsledky v transferu technologií a spolupráci s
praxí,
- Morální a občanská bezúhonnost.
Jak se ucházet o pozici:
- Přihlášku s požadovanými materiály zašlete do 15.11.2021
- Na adresu: ČVUT CIIRC, Kateřina Hanzalová, Jugoslávských
partyzánů 3, 160 00 Praha 6,
s označením obálky: výběrové řízení – vědecký ředitel CIIRC
Přihláška musí obsahovat:
- Strukturovaný profesní životopis s důrazem na splnění výše
uvedených požadavků,
- Kopii vysokoškolského diplomu a kvalifikačních dokumentů,
- Seznam nejvýznamnějších publikací, citací a ohlasů,
- Vizi a strategii vědeckého rozvoje CIIRC pro období 2022−2025,
- Čestné prohlášení ve smyslu §4 zákona č. 451/1991 Sb.
- Vyplněný a podepsaný atestační formulář nebo prohlášení o již
proběhlé atestaci Sněmem CIIRC.
Termín nástupu: 1. 1. 2022 nebo dle dohody
Místo výkonu práce:
ČVUT CIIRC, Jugoslávských Partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
JUG.PARTYZANU 1580/3
160 00 PRAHA 6 CZECH REPUBLIC

+420 224 354 233
KATERINA.HANZALOVA@CVUT.CZ
WWW.CIIRC.CVUT.CZ

VAT CZ68407700

