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V Praze 4. 5. 2021 

 

Věc: Výběrové řízení na FIS. 

  

 „Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje 

výběrové řízení pro obsazení těchto míst: 

 

Na katedře statistiky a pravděpodobnosti: 

1 až 2 místa asistenta, požadujeme ukončené magisterské vzdělání v oboru Statistika,  

1 až 2 místa odborného asistenta, požadujeme ukončené magisterské vzdělání v oboru Sta-

tistika a Ph.D. v oboru Statistika.  

Nástup od 1. 9. 2021, výše pracovních úvazků dle dohody. 

 

Na katedře systémové analýzy: 

1 místo odborného asistenta se zaměřením na řízení podnikové informatiky, etiku 

v informatice a řízení bezpečnosti informací. Náplní práce bude výuka specializovaných 

předmětů v Bc. a Mgr. studiu,  vedení bakalářských a diplomových prací, vědeckovýzkumná 

aktivita a vědecká kreativita, publikační a sebevzdělávací činnost v oboru, zapojení do reali-

zace projektů. Praxe v oboru výhodou. Jazykové znalosti AJ na úrovni odborné publikační 

činnosti. Požadujeme VŠ a Ph.D. 

Nástup a výše částečného pracovního úvazku dle dohody. 

 

Na katedře informačního a znalostního inženýrství: 

1 asistenta/odborného asistenta se zaměřením na webové technologie, částečný úvazek je 

možný. Požadujeme VŠ.  

Předpokládaný nástup od 1. 9. 2021. 
 

Na katedře multimédií: 

1 místo odborného asistenta na částečný úvazek se specializací na UX výzkum a design. 

Požadujeme VŠ, popř. Ph.D. 

Nástup od 1. 9. 2021, výše pracovního úvazku dle dohody. 

 

Na katedře matematiky: 

1 až 2 místa asistenta nebo odborného asistenta. Požadujeme VŠ, Ph.D., popř. student dok-

torského studia s předpokladem publikování. 

Nástup a výše pracovního úvazku dle dohody. 

 

Přihlášky doložené životopisem, dokladem o vysokoškolském vzdělání, přehledem 

pedagogické, publikační, vědecké činnosti a praxe přijímá do 30 dnů po zveřejnění tohoto 

výběrového řízení děkanát Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, nám. W. Chur-

chilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov.“ 

 

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 

     děkan FIS 


