
© VŠB-TUO, Fakulta strojní                                                                               Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 2 míst  
odborných asistentů Katedry částí a mechanismů strojů 347 

Garant dokumentu: 300 – Děkan FS FS_SDE_20_014 

 1/2 

 

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 2 míst  
odborných asistentů Katedry částí a mechanismů strojů Fakulty 

strojní VŠB-TU Ostrava  
 

 
 
Na základě schválení vedením Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava vyhlašuji výběrové řízení na 
obsazení 2 míst odborných asistentů Katedry částí a mechanismů strojů Fakulty strojní. 
 
Požadavky: 

 vysokoškolské vzdělání s předpokladem dosažení vědeckého titulu Ph.D. v oboru Stavba 
výrobních strojů a zařízení nebo příbuzném v horizontu 2 let; 

 pokročilá znalost návrhových a výpočtových postupů v oblasti částí a mechanismů strojů se 
zaměřením na oblasti návrhu a optimalizace ozubení, návrhu a výpočtu předepjatých 
šroubových spojů a dalších dílů a mechanismů, 

 znalost přípravy, realizace a vyhodnocení experimentů v oblasti části strojů, zejména z 
hlediska získání zátěžných spekter, 

 samostatnost a tvůrčí schopnosti; 

 dobrá znalost anglického jazyka výhodou; 

 schopnost adaptability na nové odborné, vědecké a výzkumné oblasti a předpoklady pro 
vědecko-výzkumnou činnost; 

 odhodlání učit se novým věcem; 

 trestní bezúhonnost, doloženou výpisem z rejstříku trestů ne starším 90ti dnů; 
 
Náplň práce: 

 zajišťování výuky předmětů na katedře; 

 vedení bakalářských a diplomových prací řešených na katedře; 

 spolupráce při praktických a experimentálních pracích při řešení bakalářských, diplomových 
a disertačních prací řešených na Fakultě strojní; 

 poskytování konzultací studentům Fakulty strojní a univerzity; 

 zapojování se do výzkumných a vědeckých úkolů na katedře formou experimentální 
činnosti; 

 schopnost samostatné expertní činnosti pro průmysl; 
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Termín nástupu: 1. 9. 2020  
 
Výše pracovního úvazku: plný (40 hodin / týden) 
 
 
Přihlášku doložte profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi a dosavadní zkušenosti, 
motivačním dopisem, doklady o dosaženém vzdělání a případně dalšími doklady osvědčujícími 
odbornou kvalifikaci a zašlete v elektronické formě (ve formátu PDF) na e-mail dekanat.fs@vsb.cz, 
předmět: „OA 347“. 
 
Zaslané osobní údaje budou použity výhradně pro účel výběrového řízení a budou po ukončení 
výběrového řízení, pokud nebude uchazeč na VŠB-TUO zaměstnán, zlikvidovány v souladu 
s příslušným zákonem. 
 
 
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta strojní  
Sekretářka děkana FS 
17. listopadu 15/2172 
708 33 Ostrava-Poruba 
 
 
Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění.   
 
 
 
V Ostravě dne 20. 7. 2020 
 
 
 
 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. 
 děkan 
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