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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava                                      

vypisuje výběrové řízení na výzkumné pracovníky/pracovnice – juniory/ky          

v zahraničí. 

 

VŠB - Technická univerzita v Ostravě je technickou a ekonomickou institucí vysokoškolského 
vzdělávání, jejíž hlavní úlohou je poskytování vysokoškolského vzdělání na základě svobodného a 
mezinárodně orientovaného výzkumu. Je nedílnou součástí struktury vysokoškolského vzdělávání v 
České republice, která zajišťuje nejvyšší úroveň vzdělání v oborech její specializace. VŠB-TUO má 
právo udělovat akademické a vědecké tituly, stejně jako doktorské čestné tituly. Vědečtí a 
pedagogičtí pracovníci spolupracují s výzkumnými a akademickými institucemi a specialisty na 
národní i mezinárodní úrovni. 
 
VŠB-TUO se řadí mezi špičkové technické univerzity v České republice. Její potenciál v oblasti 
výzkumu a technologického rozvoje představuje důležitou součást inovačního procesu v regionu a v 
celé České republice. Nejnovější výsledky svých činností v oblasti výzkumu a vývoje svědčí o síle 
lidského a výzkumného potenciálu, který má univerzita k dispozici. 
 
V současné době nabízíme 3 pracovní pobyty pro výzkumné pracovníky – juniory v zahraničí ve 3 
oborech výzkumu, které jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 
státního rozpočtu ČR. 
 
 

Pozice 1:  
 

Účast na mobilitě č. 3 Pracovní pobyty výzkumných 
pracovníků – juniorů v zahraničí 
 

Místo realizace: Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko 
Centrum nanotechnologii 
 

Předpokládaný termín realizace: 
 

1. 4. 2021 – 30. 9. 2021  

Pracovní úvazek: 0,5 
 

Obor výzkumu: 
 

Pokročilé výrobní technologie - Aditivní technologie 

Bližší popis výzkumu: 
 

Oborem výzkumu jsou nové trendy a vývojové směry 
technologií aditivní výroby s konkrétním zaměřením na 3D tisk 
kovů metodou Selective Laser melting. Snahou je vyvinutí 
procesních (tiskových) parametrů s ohledem na kvalitu 
prototypů. 
 

Základní informace o práci 
výzkumného pracovníka (plán 
výzkumné a vývojové činnosti, 

Výzkum se bude zabývat zejména topologickou optimalizací 
konstrukčních dílů, návrhem bionických konstrukcí a využitím 
lattice struktur, které jsou velkým tématem při navrhování 
dílů pro aditivní výrobu. Cílem nasazení takových struktur je 
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náplň práce a předpokládané 
výstupy): 

snížení hmotnosti dílů, úspora materiálu a zvyšování pevnosti. 
Díky realizaci mobility bude možné získat nové teoretické a 
praktické zkušenosti, které mohou vést k novým řešením v 
dané oblasti. Cílem mobility je prohloubit mezinárodní 
spolupráci a posílit postavení VŠB-TUO v oboru aditivní 
výroby. To přináší možnost navázání nové a posílení stávající 
spolupráce s průmyslem a komerční sférou.  
 

Délka pracovního úvazku 
(mobility): 

6 měsíců 

 

 

Pozice 2:  
 

Účast na mobilitě č. 3 Pracovní pobyty výzkumných 
pracovníků – juniorů v zahraničí 
 

Místo realizace: Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko 
Strojnícka fakulta, Katedra obrábania a výrobnej techniky 
 

Předpokládaný termín realizace: 
 

1. 7. 2021 – 31. 12. 2021  

Pracovní úvazek: 0,5 
 

Obor výzkumu: 
 

Pokročilé výrobní technologie - Aditivní technologie 

Bližší popis výzkumu: 
 

Oborem výzkumu jsou nové trendy a vývojové směry 
technologií aditivní výroby s konkrétním zaměřením na 3D tisk 
kovů metodou Selective Laser melting. Snahou je vyvinutí 
procesních (tiskových) parametrů s ohledem na kvalitu 
prototypů. 
 

Základní informace o práci 
výzkumného pracovníka (plán 
výzkumné a vývojové činnosti, 
náplň práce a předpokládané 
výstupy): 

V rámci mobility bude díky konzultacím na partnerské 
univerzitě nožné zkonstruovat model držáku obráběcího 
nástroje a následně jeho výrobu realizovat na VŠB-TUO. Díky 
ověření využitelnosti výroby držáku nástroje 3D tiskem u 
základního prototypu nástroje se otevře celá nová nástrojová 
oblast, zejména u nestandartních a tvarově složitých nástrojů. 
Hlavním přínosem mobility bude přístup ke špičkově 
vybaveným pracovištím a výzkumným infrastrukturám 
partnerské univerzity a při aplikaci v regionu potom zvýšení 
konkurenceschopnosti firem při výrobě. 
 

Délka pracovního úvazku 
(mobility): 

6 měsíců 
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Pozice 3:  
 

Účast na mobilitě č. 3 Pracovní pobyty výzkumných 
pracovníků – juniorů v zahraničí 
 

Místo realizace: Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko 
Centrum nanotechnologií 
 

Předpokládaný termín realizace: 
 

1. 7. 2021 – 31. 12. 2021  

Pracovní úvazek: 0,5 
 

Obor výzkumu: 
 

Pokročilé výrobní technologie - Aditivní technologie 

Bližší popis výzkumu: 
 

Oborem výzkumu jsou nové trendy a vývojové směry 
technologií aditivní výroby s konkrétním zaměřením na 3D tisk 
kovů metodou Selective Laser melting. Snahou je vyvinutí 
procesních (tiskových) parametrů s ohledem na kvalitu 
prototypů. 
 

Základní informace o práci 
výzkumného pracovníka (plán 
výzkumné a vývojové činnosti, 
náplň práce a předpokládané 
výstupy): 

V současné době je problémem nedostatečná homogenita 
materiálu v celém průřezu jednotlivých prototypů, 
nevyhovující mikrogeometrie povrchu a tisk rozměrově 
větších dílů. Příčinou je nevhodný výběr procesních 
parametrů. Důsledkem mohou být bezpečnostní rizika (např. v 
leteckém průmyslu, kdy součásti nevyhovují únavovým testům 
a proto nemohou být použity). Díky realizaci mobility je 
možné získat nové teoretické a praktické zkušenosti, které 
pomohou zlepšit dosavadní problémy v dané oblasti. Cílem 
mobility je prohloubit mezinárodní spolupráci a posílit 
postavení VŠB-TUO v oboru aditivní výroby. To umožní 
intenzivnější součinnost s vědeckými a průmyslovými 
partnery. 

Délka pracovního úvazku 
(mobility): 

6 měsíců 

 

Obecné požadavky na uchazeče 

Předpoklady uchazeče: 
 

 Uchazeč musí být výzkumným pracovníkem – juniorem1. 
Jedná-li se o studenta Ph.D., musí mít tato osoba status 
studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR). 

                                                           
1 Výzkumný pracovník – junior  

Výzkumným pracovníkem – juniorem se rozumí výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo splňuje 
definici Post-doka). O dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování 
člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby se může uvedená doba prodloužit. 
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 Uchazeč musí být v době realizace mobility zaměstnancem 
příjemce dotace na min. pracovní úvazek 0,5 a mít 
doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta). 

 Dobrá znalost anglického jazyka 

Požadavky: 
 

 Absolvent mobility musí bez zbytečného odkladu po 
návratu z mobility působit 6 měsíců jako zaměstnanec    
VŠB - TU Ostrava. Součástí návratové fáze je i diseminace 
výsledků mobility pro zaměstnance/studenty příjemce 
(realizace minimálně jednoho semináře, workshopu, 
apod.) 

 Pracovník bude povinen se účastnit 
konference/semináře/workshopu apod., v průměru 
minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců 
mobility. 

 Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během 
realizace mobility musí být publikované formou Open 
Access. 

 Výzkumný pracovník bude mít v hostující instituci 
mentora, který se mu bude věnovat průměrně 4 hodiny 
týdně. 

 

Kritéria výběru: 
 

 Počet a kvalita publikačních výstupů 

 Způsob a rozsah zapojení do řešení výzkumných projektů 

 Jazyková vybavenost uchazeče pro realizaci mobility 

 Přínos mobility uchazeče pro instituci žadatele (VŠB) 

 Očekávané výsledky mobility a jejich budoucí využitelnost 
pro instituci žadatele (VŠB) 

 Potenciál mobility ke zvýšení kvality výzkumu v instituci 
žadatele (VŠB) 

 

Doklady požadované od 
uchazeče: 
 

 Profesní životopis 

 Diplom (případně jeho nostrifikaci, v případě Ph.D. 
studenta potvrzení o studiu) 

 Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta 

 Certifikát prokazující úroveň znalosti anglického jazyka 

 Seznam vědeckých nebo odborných prací a další doklady 
osvědčující vědeckou kvalifikaci 

 Plán výzkumu s ohledem na požadovaný obor výzkumu 
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Mzdové podmínky:  Pracovníkovi bude vyplácena mzda v souladu s pravidly 
programu OP VVV. 

 Cca 30 000 Kč/měsíc/hrubá mzda/Polsko 

 Cca 31 000 Kč/měsíc/hrubá mzda/Slovensko 
 

Kontaktní osoba: prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. – vedoucí katedry 
obrábění, montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TUO 
Kontakty: 
 jana.petru@vsb.cz 
 59 732 4391 

 

S vybraným uchazečem může být uzavřen pracovně právní dokument na projekt až po vydání právního 

aktu o poskytnutí podpory ze strany MŠMT v rámci projektu výzvy OP VVV č. 02_18_053 Mezinárodní 

mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (MŠMT ČR). 

V případě případného prodloužení procesu či jiné okolnosti zabraňující vydání právního aktu vybranému 

uchazeči nevzniká nárok na uzavření smlouvy o mobilitě výzkumného pracovníka do zahraničí/či jiné 

formě uspořádání pracovně-právních vztahů souvisejících s mobilitou. 

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

výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (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.  

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/semináře/workshopu apod., v průměru 

minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou 

než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o 

mezinárodní akci. 

Výzkumný pracovník musí mít mentora v hostující instituci, který se mu bude věnovat průměrně 4 

hodiny týdně. 

 

 

Zájemci o pracovní pobyty v zahraničí by měli poslat výše uvedené dokumenty v českém nebo 

anglickém jazyce na adresu jana.petru@vsb.cz nejpozději do 28. 1. 2021. 

 

 

V Ostravě dne 12. 1. 2021 

mailto:jana.petru@vsb.cz
mailto:jana.petru@vsb.cz
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VŠB - Technical University of Ostrava 

 is searching for suitable candidates for Junior Researcher positions               
for work stays abroad. 

 

VŠB - Technical University of Ostrava is an institution of higher education offering education in 
technical and economic sciences based on free and internationally oriented research. It is an integral 
part of the higher education structure in the Czech Republic providing for the highest level of education 
in the area of its specialization. VŠB-TUO has the right of conferring academic and scientific degrees, 
as well as doctoral honorary degrees. The scientific and teaching staff collaborates with research and 
academic institutions and specialists at both national and international levels. 

VŠB-TUO ranks among the top technical universities in the Czech Republic. Its research & technology 
development potential represents an important component of the innovative process in the region 
and throughout the entire Czech Republic. The latest results of its R&D activities confirm the strength 
of the human and research potential that the University has at its disposal. 

Currently we offer 3 Junior Research positions for work stays abroad on the following 3 topics, 
supported by the EU Operational Program Research, Development and Education and the Czech 
state budget. 

 

Job position 1:  
 

Participation in the mobility Nr.3 - Work-stays of Junior 
Researchers Abroad  
 

 

Location: Politechnika Śląska, Gliwice, Poland 
Nanotechnology Center 
 

Expected date of the 
mobility: 

1. 4. 2021 – 30. 9. 2021 

Workload: 0,5 
 

Field of research: 
 

Advanced Manufacturing Technologies - Additive Technologies 

Detailed description of the 
research: 
 

The field of research is new trends and development directions of 
additive production technologies with a specific focus on 3D 
metal printing using the Selective Laser melting method. The aim 
is to develop process (printing) parameters with regard to the 
quality of prototypes. 
 

Basic information about the 
researcher´s work (plan of 
research and development 

The research will deal mainly with topological optimization of 
structural parts, design of bionic structures and the use of lattice 
structures, which are a major topic in the design of parts for 



 

Science without borders 2.0 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016985 

activities, job description and 
expected outputs): 

additive production. The aim of using such structures is to reduce 
the weight of parts, save material and increase strength. Thanks 
to the implementation of mobility, it will be possible to gain new 
theoretical and practical experience, which can lead to new 
solutions in the field. The aim of mobility is to deepen 
international cooperation and strengthen the position of VŠB-
TUO in the field of additive production. This brings the possibility 
of establishing new and strengthening existing cooperation with 
industry and the commercial sphere. 

 
Length of the mobility: 6 months 

 
 

Job position 2:  
 

Participation in the mobility Nr.3 - Work-stays of Junior 
Researchers Abroad  
 

 

Location: University of Zilina, Zilina, Slovakia 
Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining 

and Manufacturing Technologies 
 

Expected date of the 
mobility: 

1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 

Workload: 0,5 
 

Field of research: 
 

Advanced Manufacturing Technologies - Additive Technologies 

Detailed description of the 
research: 
 

The field of research is new trends and development directions of 
additive production technologies with a specific focus on 3D 
metal printing using the Selective Laser melting method. The aim 
is to develop process (printing) parameters with regard to the 
quality of prototypes. 
 

Basic information about the 
researcher´s work (plan of 
research and development 
activities, job description and 
expected outputs): 

As part of the mobility, thanks to consultations at the partner 
university, it will be possible to construct a model of the tool 
holder and then implement it at VŠB-TUO. Thanks to the 
verification of the usability of the production of the tool holder 
by 3D printing for the basic tool prototype, a whole new tool area 
is opened, especially for non-standard and complex tools. The 
main benefit of mobility will be access to top-equipped 
workplaces and research infrastructures of the partner university 
and, when applied in the region, then increase the 
competitiveness of companies in production. 
 

Length of the mobility: 6 months 
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Job position 3:  
 

Participation in the mobility Nr.3 - Work-stays of Junior 
Researchers Abroad  
 

 

Location: Politechnika Śląska, Gliwice, Poland 
Centrum nanotechnologii 
 

Expected date of the 
mobility: 

1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 

Workload: 0,5 
 

Field of research: 
 

Advanced Manufacturing Technologies - Additive Technologies 

Detailed description of the 
research: 
 

The field of research is new trends and development directions of 
additive production technologies with a specific focus on 3D 
metal printing using the Selective Laser melting method. The aim 
is to develop process (printing) parameters with regard to the 
quality of prototypes. 
 

Basic information about the 
researcher´s work (plan of 
research and development 
activities, job description and 
expected outputs): 

At present, the problem is insufficient homogeneity of the 
material in the entire cross-section of individual prototypes, 
unsatisfactory surface microgeometry and printing of larger 
parts. The reason is the inappropriate selection of process 
parameters. This can result in safety hazards (eg. in the 
aerospace industry, where components do not pass fatigue tests 
and therefore cannot be used). Thanks to the implementation of 
mobility, it is possible to gain new theoretical and practical 
experience that will help improve the existing problems in the 
field. The aim of mobility is to deepen international cooperation 
and strengthen the position of VŠB-TUO in the field of additive 
production. This will allow for more intensive synergies with 
scientific and industrial partners. 
 

Length of the mobility: 6 months 
 

 

General requirements for candidates 

Requirements for the 
candidate: 

• The candidate must be a Junior Researcher1. If it is a Ph.D. 
student, he/she must have the status of a Ph.D. student (in an 
institution based in the Czech Republic)  

                                                           
1 Junior Researcher  
A Junior Researcher is a researcher, being a Ph.D. student or meeting the post-doc definition.  
The said period may be extended for the maternity and paternity leave period, long-term sickness (more than 
90 days), care for a family member (more than 90 days), pre-attestation preparation and military training. 
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• During the mobility implementation, the candidate must be 
an employee of the Beneficiary, working for at least 0.5 of the 
working time  

• The candidate must have a recommendation of the tutor (if it 
is a Ph.D student)  

• Good knowledge of English language 
 

Conditions of the mobility: 
 

• The researcher must work for 6 months as an employee of 
VŠB - TU Ostrava without undue delay after returning from 
mobility. The return phase also includes dissemination of 
mobility results to employees/students of the VŠB-TU (at 
least one seminar, workshop, etc.) 

• The researcher must participate in a conference / seminar / 
workshop etc., on average at least once every 6 months of 
mobility started. 

• Any potential research output conceived during mobility 
performance must be published in an Open Access form.  

• The researcher will have a mentor in host institution who 
should tend to the researcher 4 hours a week in average. 
 

Selection criteria: 
 

• The number and quality of publication outputs 

• The way and scope of involvement in the research projects 

• Language skills of the candidate for the mobility 

• Contribution of candidate´s mobility to the institution of the 
applicant (VSB) 

• Expected results of the mobility and their future use for the 
institution of the applicant (VSB) 

• Potential of the mobility to increase the quality of research at 
the institution of the applicant (VSB) 

 

Documents required from the 
candidate: 
 

• Professional CV  

• Diploma (or recognition, in the event of a Ph.D. Student, 
confirmation of studies.)  

• Referral of the tutor in the event of a Ph.D. student 

• A certificate proving level of knowledge of English language 

• List of scientific or professional publication and other 
documents certifying scientific qualification 

• Research plan with respect to the required field of research 
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Salary conditions: • The salary conditions are set in accordance with the rules of 
the Operational Programme Research, Development and 
Education 

• Approx. 30 000 CZK / month / gross wage / Poland 

• Approx.. 31 000 CZK / month / gross wage / Slovakia 

 
Contact person: prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. – Head of Department of 

Machining, Assembly and Engineering Metrology 
Contacts: 
 jana.petru@vsb.cz 
 +420 597 324 391 

 

The process of mobility is subject to the Rules for Applicants and Beneficiaries, Specific Section, Call 
“International mobility of research, technical and administrative staff of research organizations” 
(Operational Programme Research, Development and Education No. 02_18_053). The researcher is 
required to submit Monthly report of activities for each performed activity unit and to fulfil the 
Attendance (during the mobility), and also after the end of the return phase he is required to draw up 
the Report in Return Phase. 

The researchers must participate in a conference / seminar / workshop etc., on average at least once 
every 6 months of mobility started. It may be an event organized by other than host institution or if 
the event is organized by the host institution, it must be an international event.  

The researchers must have a mentor in the host institution who should tend to the researcher 4 hours 
a week on average. 

 

 

Interested candidates are requested to send the above mentioned documents in the Czech or English 
language to jana.petru@vsb.cz by no later than 28. 1. 2021. 

 

In Ostrava 12. 1. 2021 

 

mailto:jana.petru@vsb.cz
mailto:jana.petru@vsb.cz

