
 
 

V Brně dne 29.3.2017 

Určeno ke zveřejnění: 
Úřední deska MENDELU  
IIS MENDELU 
MF DNES: 4.4.2017 
Uzávěrka: 4.5.2017 
 
 

Naše čj.:  1106117-989 

 
 

Děkan Provozně ekonomické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst 
 
 
 

 
1. akademického pracovníka – vedoucího ústavu pro Ústav financí 
 
Požadavky: dosažení vědecko-pedagogické hodnosti profesor nebo docent, resp. akademického 
titulu Ph.D., znalost oboru, schopnost vedení pracovního týmu, jazykové znalosti, zkušenosti 
z akademického prostředí. Návrh koncepce rozvoje daného ústavu v rozsahu cca 2 normované 
strany.  
Nástup:  od 1. 7. 2017, příp. dle dohody 
 
Písemné přihlášky doložené  strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, publikační 
činnosti, doklady o dosažené kvalifikaci, příslušným motivačním dopisem  a návrhem koncepce 
rozvoje daného ústavu přijímá Oddělení  personální a sociální, Zemědělská 1, 613 00 Brno,  a to do 
30 dnů od zveřejnění. 
  

2. akademických pracovníků pro  

Ústav podnikové ekonomiky 
 

 asistent (odborný asistent) pro oblast financí podniku a oceňování podniku, úvazek 
částečný 

Požadavky: absolvent magisterského studijního programu v ekonomické oblasti, preferováno 
ukončené doktorské studium, předpoklady pro tvůrčí činnost v příslušném oboru, 
aktivní znalost AJ. 

 Preferováno: doložená praxe v oblasti oceňování podniků a odpovídající znalecká 
činnost, popř. specializovaná kvalifikace v oblasti oceňování podniku. 

 
 
Ústav účetnictví a daní 
 

 odborný asistent, úvazek 0,8 
Požadavky:  vzdělání Ph.D., výborná znalost AJ, výuka předmětu Taxation system v AJ a výzkum  
         s tím spojený. 
 

 odborný asistent, úvazek 0,3 
Požadavky:  vzdělání Ph.D., výborná znalost AJ, výuka předmětu Odborná terminologie a  

předmětu Managerial Accounting a výzkum s tím spojený.  
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Ústav marketingu a obchodu  
 

 asistent (odborný asistent), úvazek 1,0, příp. nižší 
 

Požadavky:  ukončené magisterské (doktorské) vzdělání ekonomického směru, aktivní znalost AJ. 
 

 
 
Ústav informatiky 
 

 docent nebo odborný asistent (zaměření na počítačové sítě a jejich bezpečnost), úvazek 0,5 
nebo 1,0 

Požadavky:  vědecko-pedagogická hodnost nebo Ph.D. v oboru. 
 

Nástup na pozice akademických pracovníků: 1.7.2017, případně dle dohody. 
 

 

Ústav financí 

 odborný asistent (zaměření na bankovnictví), úvazek 0,2     

 odborný asistent (zaměření na světovou a evropskou integraci), úvazek 0,3  
 

 odborný asistent (zaměření na finanční trhy a pojišťovnictví), úvazek 0,2  

Požadavky: vzdělání Ph.D. v oboru, vědeckovýzkumný potenciál, pedagogické schopnosti a praxe, 
znalost odborné angličtiny, schopnost výuky v anglickém jazyce, publikační výstupy. 

 
Nástup na pozice akademických pracovníků: 1.9.2017, případně dle dohody. 
 
 
 
Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, přehledem o dosavadní praxi, publikační 
činnosti, doklady o dosažené kvalifikaci a příslušným motivačním dopisem přijímá Oddělení 
personální a sociální, Zemědělská 1, 613 00 Brno a to do 30 dnů od zveřejnění.  
 
 
 
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., v.r. 
děkan PEF 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Petra Cetlová  
                       vedoucí Oddělení personálního a sociálního MENDELU   
 
 
Na vědomí: děkanát PEF, ústavy dle výběrového řízení 
 
Mendelova univerzita v Brně 

Rektorát 

Oddělení personální a sociální 

Vyřizuje: Mgr. Petra Cetlová 

Zemědělská 1 / 613 00 Brno 

telefon +420 545 135 106 / fax +420 545 135 106  

e-mail: petra.cetlova@mendelu.cz 

www.mendelu.cz 

IČ 62156489 / DIČ CZ62156489 


