
 
Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje interní výběrové řízení 

na pozici výzkumníka/výzkumnice – juniora/juniorky v zahraničí 

Název projektu: Mezinárodní mobility II 

Projekt: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016932 

Pozice: Výzkumník/výzkumnice v rámci mezinárodní mobility č. 3 – Švédsko - Výzkum v oblasti 

aplikované informatiky 

Místo realizace:  Švédsko 

Termín realizace: předpokládané zahájení březen 2022, trvání 6 měsíců; 1,0 pracovní úvazek; 6 měsíců 

povinná návratová fáze 

Obor výzkumu: IN – Informatika, aplikovaná informatika 

Bližší popis výzkumu: 

Cílem zahraničního výzkumného pobytu je navázání kontaktů a přenos znalostí v konkrétní výzkumné 

oblasti aplikované informatiky (viz níže). V průběhu pobytu bude rovněž připraven článek do časopisu s 

IF. Po ukončení pobytu budou nabyté znalosti využity k přípravě návrhu juniorského projektu Grantové 

agentury České republiky. Pobyt přispěje ke kvalifikačnímu růstu juniorského výzkumníka a posílení 

výzkumných aktivit VŠE. 

Obsahovou náplň pobytu bude tvořit problematika nacházející se na průsečíku disciplín empirického a 

behaviorálního softwarového inženýrství, byznys informatiky a interakce člověk-stroj (HCI), a to s 

důrazem zejm. na problematiku kvality softwaru a koncept tzv. „odpovědného softwarového inženýrství“ 

(Schieferdecker, I., 2020. Responsible Software Engineering. In The Future of Software Quality Assurance 

(pp. 137-146). Springer.) V případě navrhované mobility bude akcentována perspektiva zaměřená na 

organizační a společenský rozměř vývoje kvalitních a bezpečných informačních systémů v různých 

aplikačních doménách.  

Výše uvedené oblasti s přesahem do oblasti sociálních věd nejsou aktuálně v České republice adekvátně 

pokryty etablovanými výzkumnými týmy. Empirický výzkum v této oblasti a přenos poznatků do praxe 

jsou však zásadní pro efektivní a odpovědný rozvoj digitální společnosti, jelikož „kvalita softwaru se stává 

zásadním zájmem lidského společenství“ (ibid., p. 137).  

Očekávané výstupy: minimálně jedno vystoupení na mezinárodní konferenci; realizace alespoň jednoho 

interního semináře na FIS VŠE v návratové fázi. Podpořený výzkumný pracovník se musí v průběhu 

návratové fáze podílet na výzkumné činnosti VŠE. 

 

Požadavky na uchazeče:  

• Pracovník musí být výzkumným pracovníkem – juniorem/juniorkou. Výzkumným pracovníkem – 

juniorem se rozumí výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo získal titul Ph.D. či 



obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) maximálně 7 let před datem zahájení mobility. Naplnění 

definice výzkumného pracovníka-juniora/juniorky dle pravidel výzvy OP VVV č. 02_18_053.  

• Pracovník musí být v době realizace mobility zaměstnancem VŠE na minimální pracovní úvazek 0,5 

a mít doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta) nebo nadřízeného pracoviště. 

• Pracovník musí mít zajištěného mentora v zahraničí, který musí splnit tato výkonnostní kritéria:  

o H-index – minimální hodnota 8,5 (výpočet dle normalizační tabulky, dle údajů z databází 

Web of Science a Scopus; výzkumný pracovník v sociálních a humanitních vědách výši H-

indexu nedokládá). 

o Podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako 

řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat 

publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.  

• Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované 

formou Open Access. 

• Absolvent mobility musí bez zbytečného odkladu po návratu z mobility působit 6 měsíců jako 

zaměstnanec VŠE v Praze. 

• Pracovníkovi bude vyplácena mzda v souladu s pravidly programu OP VVV. 

 

  

Kritéria výběru: 

• Soulad zaměření výzkumné činnosti pracovníka s výzkumným zaměřením mobility v rámci 
projektu doložený stávající publikační činností a realizovanými vědeckými projekty.  

• Výše H-indexu podle WoS (preference čím větší tím lepší) 

• Kvalita publikační činnosti (publikace v zahraničních recenzovaných časopisech registrovaných v 
databázích WoS a Scopus, s preferencí časopisů 4/3/2 level dle ABS 2018 (Association of Business 
Schools Academic Journal Quality Guide), sestupně preferována publikace na konferencích 
registovaných v CPCI).  

 

Přílohy přihlášky: 

• Kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikaci) 

• Profesní životopis uchazeče/uchazečky 

• Přehled publikační činnosti uchazeče/uchazečky 

• Přehled realizovaných vědeckých projektů uchazeče/uchazečky 

• Doporučení školitele nebo vedoucího pracoviště 

• Zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru a informace o hostitelské organizaci (Zdůvodnění 

relevance mobility, vzor ZDE) - možné doložit až k pohovoru 

• Harmonogram mobility (mobilita, návratová fáze, vč. návrhu plánované účasti na konferenci, 

plánované publikace) - možné doložit až k pohovoru 

• Profesní životopis mentora – možné doložit až k pohovoru 

• Přehled realizovaných vědeckých projektů mentora (viz výše podmínky pro mentora) - možné 

doložit až k pohovoru 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036389.htm?a=1


• Přehled publikační činnosti mentora (viz výše podmínky pro mentora) - možné doložit až 

k pohovoru 

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita 

výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_18_053). Výzkumný pracovník je povinen předkládat Měsíční 

Zprávy o činnosti za každou realizovanou jednotku aktivity a plnit Docházku (v průběhu mobility), dále je 

povinen po ukončení návratové fáze vypracovat Zprávu o činnosti v návratové fázi (vzory Měsíční Zprávy 

o činnosti a Zprávy o činnosti v návratové fázi ZDE). 

Místo a lhůta pro podání přihlášky: Přihlášky s výše uvedenými doklady zasílejte na email: 
jitka.krajickova@vse.cz  

Termín vyhlášení výběru: 11.11.2021  

Ukončení příjmu žádostí: 25.11.2021, 23:59  

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. 

Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 23.12.2021  

 

Lhůta pro odvolání: 7 dnů od vyhlášení výsledků 

V Praze dne 11.11.2020 

 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036389.htm?a=1

