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Článek I 

Obecná ustanovení 

1. Tato směrnice ředitele doplňuje platný Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických 

pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci (dále Řád výběrového řízení TUL) pro 

účely Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále CxI). 

2. Pracovníci VaV jsou do CxI přijímáni prostřednictvím výběrového řízení vyhlašovaného ředitelem CxI. 

3. Řád výběrového řízení TUL předpokládá zveřejnění vyhlášení výběrového řízení v periodiku celostátního 

dosahu a na úřední desce vyhlašovatele. Vyhlášení výběrového řízení CxI se nad rámec výčtu uvedeným 

výše zpravidla zveřejňuje v anglickém jazyce také na portále EURAXESS a ResearchGate.  

Článek II 

Výběrová komise 

1. Výběrovou komisi a jejího předsedu jmenuje ředitel CxI. Jejím členem je pracovník Referátu pro rozvoj 

lidských zdrojů, vedoucí oddělení nebo laboratoří, do kterých se hlásí alespoň jeden uchazeč na pracovní 

místo. Výběrová komise má minimálně tři členy. Ředitel při jmenování zohlední odbornou a genderovou 

vyváženost komise. V  odůvodněných případech bude členem výběrové komise také odborník ze zahraničí. 

2. Členové výběrové komise jsou vždy před vlastním výběrovým řízením řádně proškoleni pracovníkem 

Referátu pro rozvoj lidských zdrojů. 

Článek III 

Kritéria výběru 

1. Uchazečům výběrová komise přidělí bodové hodnocení, přičemž maximální základní počet bodů (bez 

bonifikací) je 100. Výběrové řízení probíhá dvoukolově. 

2. V prvním kole jsou vyhodnoceny materiály popisující kvantitativně historii uchazeče se zohledněním 

období přerušení kariéry pracovníka VaV podle metodiky výpočtu zásluhových kritérií, využívané v platném 

Kariérním řádu CxI (dosažené výsledky se týkají všech předchozích zaměstnání v hodnoceném období). 
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Počet bodů je stanoven tak, že uchazeči na dané pracovní místo s nejlepším hodnocením je přiděleno 50 

bodů a dalším uchazečům body podle následujícího vzorce: 

počet bodů uchazeče = 50 x číselné hodnocení zásluhových kritérií uchazeče / číselné hodnocení 

zásluhových kritérií uchazeče na dané pracovní místo s nejlepším hodnocením. 

3. Ve druhém kole je veden strukturovaný rozhovor s cílem ověřit motivaci uchazeče a posoudit excelenci 

dosavadních výsledků. Rozhovoru se účastní všichni členové výběrové komise. Počet bodů (maximálně 50) 

přidělí výběrová komise. 

4. Obě kola výběrového řízení mohou proběhnout bezprostředně po sobě, druhé kolo může výběrová komise 

hlasováním zrušit, pokud se na dané pracovní místo hlásí pouze jeden uchazeč. Na základě zhodnocení 

realizovaných kol výběrového řízení je stanoveno doporučené pořadí uchazečů.  

5. Bonifikaci 15 % k základnímu bodovému hodnocení získají uchazeči, kteří: 

a) absolvovali v období posledních 10 let post-doktorandskou stáž v zahraničí v trvání nejméně jednoho 

roku, 

b) byli zaměstnáni v období posledních 10 let v hospodářské praxi v oblasti výzkumu a vývoje po dobu 

nejméně jednoho roku. 

 

Pokud uchazeč spadá do více kategorií, bonifikace se sčítají. 

V případě výběru pracovníka pro konkrétní projekt musí průběh výběrového řízení respektovat podmínky a 

pravidla poskytovatele. 

Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Směrnice ředitele k výběrovým řízením na pozice pracovníků VaV Ústavu pro nanomateriály, pokročilé 

technologie a inovace je zveřejněna na webových stránkách http://cxi.tul.cz. 

2. Směrnice ředitele nabývá účinnosti 1. ledna 2012. 

 


