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Akademický pracovník    
Příloha č. 1 KŘ PřF JU 

 

 
Prac.  

pozice 
Kvalifikační
předpoklad 

Pracovní 
náplň 

 

9 lektor 

magisterský 
studijní 
program 

pedagogická • Pedagogická činnost (podíl na kontaktní výuce, příprava a zajištění cvičení a praktik, podíl na přípravě studijních 
opor apod.) 

další • Podílí se na administrativní, organizační a propagační činnosti fakulty 

10  asistent 

magisterský 
studijní 
program 

 

pedagogická 

• Podílí se na výuce a přípravě učebních opor PřF.           
• Vede bakalářské a diplomové práce 
• Podílí se na přípravách pedagogických projektů. 

výzkumná 

• Zapojuje se v rámci své kvalifikace do tvůrčí činnosti podporující zvyšování vědecké odbornosti a aplikaci 
vědeckých výsledků do výuky. 

• Podílí se na činnostech spojených s výzkumem 

další • Podílí se na administrativní, organizační a propagační činnosti fakulty 

 STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 

11 
odborný 
asistent  

doktorský 
studijní 

program 
pedagogická 

• Koná výuku především formou 
cvičení, seminářů a praktik, může 
konat i přednášky, a to i v 
programech celoživotního 
vzdělávání. 

• Vede a oponuje bakalářské a 
diplomové práce, je členem 
zkušebních komisí  

• Podílí se na tvorbě studijních opor. 

 

• Podílí se v rámci své 
kvalifikace na 
specializovaných a 
systémových pracích v 
pedagogické oblasti. 

• Koná výuku především 
formou cvičení, seminářů a 
praktik, může konat i 
přednášky, a to i v 
programech celoživotního 
vzdělávání. 

• Vede a oponuje bakalářské 
a magisterské práce, je 

• Podílí se v rámci své 
kvalifikace na 
specializovaných a 
systémových pracích v 
pedagogické oblasti. 

• Vede přednášky, cvičení, 
semináře a praktika, a to i 
v programech 
celoživotního vzdělávání. 

• Vede a oponuje 
kvalifikační práce, po 
schválení vědeckou radou 
může vést i práce 
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členem zkušebních komisí  
• po schválení vědeckou 

radou může vést i práce 
disertační  

• Podílí se na tvorbě 
studijních opor. 

 

disertační, je členem 
zkušebních komisí 

• Podílí se na tvorbě 
studijních opor. 

• Připravuje, podává a 
získává pedagogické 
projekty. 

• Garantuje bakalářské 
studijní programy 

 

výzkumná 

• Řeší vědecké, výzkumné a vývojové 
úkoly, výsledky své práce publikuje v 
recenzovaných časopisech, aktivně se 
účastní konferencí 

• Rozsah a obsah výzkumné činnosti je 
upřesněn přímým nadřízeným 

• Podílí se na činnostech spojených s 
financováním výzkumu 

 

• Podílí se v rámci své 
kvalifikace na 
specializovaných a 
systémových pracích ve 
vědecké a výzkumné 
oblasti. 

• Řeší vědecké, výzkumné a 
vývojové úkoly, výsledky 
své práce publikuje v 
recenzovaných časopisech, 
aktivně se účastní 
konferencí 

• Provádí expertizní a 
oponentní činnost. 

• Rozsah a obsah výzkumné 
činnosti je upřesněn 
přímým nadřízeným 

• Podílí se na činnostech 
spojených s financováním 
výzkumu 

• Podílí se v rámci své 
kvalifikace na 
specializovaných a 
systémových pracích ve 
vědecké a výzkumné 
oblasti.  

• Samostatně řeší vědecké, 
výzkumné a vývojové 
úkoly, výsledky své práce 
publikuje v prestižních 
mezinárodních 
časopisech, aktivně se 
účastní konferencí 

• Provádí expertizní a 
oponentní činnost. 

• Připravuje, podává a 
získává vědecké a 
výzkumné projekty. 

• Zpravidla splňuje 
podmínky pro podávání 
prestižních mezinárodních 
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projektů (např. ERC, …...) 
• Rozsah a obsah výzkumné 

činnosti je upřesněn 
přímým nadřízeným 

• Podílí se na činnostech 
spojených s financováním 
výzkumu 

další 
 • Podílí se na administrativní, organizační a propagační činnosti 

fakulty 

     STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 - 3 

12 
docent 

 

 
 jmenování 
docentem 

nebo 
obdobná 

akademická 
hodnost ze 
zahraničí 

 

pedagogická 

• Působí jako vyučující povinných a 
povinně volitelných předmětů ve 
všech stupních studia. 

• Podílí se na tvorbě studijních opor. 
• Vede vědecké semináře 
• Vede a oponuje kvalifikační práce 

všech stupňů studia, je členem 
zkušebních komisí 

 

• Koná tvůrčí specializované a systémové práce v rámci své kvalifikace 
zahrnující pedagogickou oblast 

• Působí jako vyučující a garant povinných a povinně volitelných 
předmětů ve všech stupních studia, tvoří studijní opory 

• Vede vědecké semináře 
• Zapojuje se do akademických a manažerských činností souvisejících s 

činností fakulty  
•  Vede a oponuje kvalifikační práce všech stupňů studia, je členem 

zkušebních komisí 
 

Výzkumná  

• Samostatně řeší výzkumné nebo 
vývojové úkoly, jejichž výsledky 
publikuje v prestižních 
mezinárodních časopisech. 

• Aktivně se účastní konferencí a 
vědeckých setkání  

• Provádí expertizní a oponentní 
činnost. 

• Samostatně řeší výzkumné nebo vývojové úkoly, jejichž výsledky 
publikuje v prestižních mezinárodních časopisech. 

• Aktivně se účastní konferencí, odborných setkání  
• Vede/koordinuje vědecko-výzkumné projekty. 
• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se zahraničními partnery, 

hledá inovační témata 
• Splňuje podmínky pro podávání prestižních mezinárodních 

projektů (např. ERC, …...) 
• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
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• Podílí se na činnostech spojených s výzkumem 

další 
 

 • Podílí se na administrativních, organizačních a propagačních 
činnostech fakulty 

13 
Profesor

/ 
mimořá

dný 
profesor 

 

jmenování 
profesorem 

nebo 
obdobná 

akademická 
hodnost ze 
zahraničí 

pedagogická 

• koná tvůrčí specializované a 
systémové práce v rámci své 
kvalifikace zahrnující pedagogickou 
oblast  

• Působí jako vyučující povinných a 
povinně volitelných přednášek ve 
všech stupních studia. 

• Podílí se na tvorbě studijních opor. 
• Vede a oponuje kvalifikační práce 

všech stupňů studia, je členem 
zkušebních komisí 

• koná tvůrčí specializované a systémové práce v rámci své 
kvalifikace zahrnující pedagogickou oblast 

• Působí jako vyučující a garant povinných a povinně volitelných 
přednášek ve všech stupních studia, tvoří studijní opory 

• Vede vědecké semináře 
• Zapojuje se do akademických a manažerských činností 

souvisejících s činností fakulty  
• Vede a oponuje kvalifikační práce všech stupňů studia, je 

členem zkušebních komisí 
 
 

výzkumná 

• Samostatně řeší principiálně nové 
výzkumné nebo vývojové úkoly, 
jejichž výsledky publikuje 
v prestižních mezinárodních 
časopisech. 

• Aktivně se účastní konferencí, 
odborných setkání  

• Provádí expertizní a oponentní 
činnost 

• Samostatně řeší principiálně nové výzkumné nebo vývojové 
úkoly, jejichž výsledky publikuje v prestižních mezinárodních 
časopisech. 

• Aktivně se účastní konferencí, odborných setkání  
• Vede/koordinuje klíčové vědecko-výzkumné projekty. 
• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se zahraničními partnery, 

hledá inovační témata 
• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s výzkumem 
• Vedení nebo koordinace nejnáročnějších mezinárodních nebo 

klíčových národních projektů 

 

 
další 

 

 • Podílí se na administrativní, organizační a propagačních 
činnostech fakulty 
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 Prac. 
pozice 

Kvalifikační 
předpoklad Pracovní náplň STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 - 3 

10 

Vědecký, 
výzkumný 
a vývojový 
asistent - 
akademik 

magisterský 
studijní 

program 
 

výzkumná • Řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly, 
zapojuje se do publikační činnosti, 
aktivně se účastní konferencí 

• Pracuje ve výzkumném týmu 
• Podílí se na činnostech spojených s 

financováním výzkumu  
• Rozsah a obsah výzkumné činnosti je 

upřesněn přímým nadřízeným 

• Řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly, zapojuje se do 
publikační činnosti, aktivně se účastní konferencí 

• Pracuje ve výzkumném týmu 
• Podílí se na činnostech spojených s financováním výzkumu  
• Rozsah a obsah výzkumné činnosti je upřesněn přímým 

nadřízeným 

pedagogická • Vede bakalářské práce, může se podílet 
na výuce 

• Oponuje kvalifikační práce Bc. a Mgr. 
stupně studia 

• Vede bakalářské práce, může se podílet na výuce 
• Oponuje kvalifikační práce Bc. a Mgr. stupně studia 

další  • Podílí se na administrativní, organizační a propagační činnosti 
fakulty 

11 

Vědecký, 
výzkumný 
a vývojový 
pracovník 

- 
akademik  

doktorský 
studijní 

program 

výzkumná • Samostatně řeší vědecké, výzkumné a 
vývojové úkoly, výsledky své práce 
publikuje v recenzovaných časopisech, 
aktivně se účastní konferencí 

• Podílí se na koordinaci výzkumných 
projektů 

• Pracuje ve výzkumném týmu a rozvíjí 
spolupráci se zahraničními výzkumníky 

• Zpravidla splňuje podmínky pro 
podávání prestižních mezinárodních 
projektů (např. ERC, …...) 

• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s 

financováním výzkumu  
• Rozsah a obsah výzkumné činnosti je 

upřesněn přímým nadřízeným 

• Samostatně řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly, výsledky 
své práce publikuje v recenzovaných časopisech, aktivně se 
účastní konferencí 

• Podílí se na koordinaci výzkumných projektů 
• Pracuje ve výzkumném týmu a rozvíjí spolupráci se zahraničními 

výzkumníky 
• Zpravidla splňuje podmínky pro podávání prestižních 

mezinárodních projektů (např. ERC, …...) 
• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s financováním výzkumu  
• Rozsah a obsah výzkumné činnosti je upřesněn přímým 

nadřízeným 
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pedagogická • Vede bakalářské a diplomové práce, po 
schválení vědeckou radou může vést i 
práce disertační, může se podílet na 
výuce 

• Oponuje kvalifikační práce všech stupňů 
studia, je členem zkušebních komisí 

• Vede bakalářské a diplomové práce, po schválení vědeckou 
radou může vést i práce disertační, může se podílet na výuce 

• Oponuje kvalifikační práce všech stupňů studia, je členem 
zkušebních komisí 

další  • Podílí se na administrativní, organizační a propagační činnosti 
fakulty 

12 

Vědecký, 
výzkumný 
a vývojový 
pracovník 

- 
akademik 

doktorský 
studijní 

program 

výzkumná 
 
 

• Samostatně řeší výzkumné nebo vývojové 
úkoly, jejichž výsledky publikuje 
v prestižních mezinárodních časopisech, 
aktivně se účastní konferencí, odborných 
setkání  

• Vede/koordinuje vědecko-výzkumné 
projekty.  

• Splňuje podmínky pro podávání 
prestižních mezinárodních projektů (např. 
ERC, …...) 

• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s 

financováním výzkumu 
• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se 

zahraničními partnery, hledá inovační 
témata 

• Samostatně řeší výzkumné nebo vývojové úkoly, jejichž 
výsledky publikuje v prestižních mezinárodních časopisech, 
aktivně se účastní konferencí, odborných setkání  

• Vede/koordinuje vědecko-výzkumné projekty.  
• Splňuje podmínky pro podávání prestižních mezinárodních 

projektů (např. ERC, …...) 
• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s financováním výzkumu 
• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se zahraničními partnery, 

hledá inovační témata 
 

pedagogická • Vede bakalářské a diplomové práce, po 
schválení vědeckou radou může vést i 
práce disertační, může se podílet na 
výuce 

• Oponuje kvalifikační práce všech stupňů 
studia, je členem zkušebních komisí 

• Vede bakalářské a diplomové práce, po schválení vědeckou 
radou může vést i práce disertační, může se podílet na výuce 

• Oponuje kvalifikační práce všech stupňů studia, je členem 
zkušebních komisí 

další  • Podílí se na administrativní, organizační a propagační činnosti 
fakulty 

13 Samostatn
ý vědecký, 

 doktorský 
studijní 

výzkumná 
 

• Samostatně řeší principiálně nové 
výzkumné nebo vývojové úkoly, jejichž 

• Samostatně řeší principiálně nové výzkumné nebo vývojové 
úkoly, jejichž výsledky publikuje v prestižních mezinárodních 
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výzkumný 
a vývojový 
pracovník 

- 
akademik 

program 
 

 

výsledky publikuje v prestižních 
mezinárodních časopisech. 

• Aktivně se účastní konferencí, odborných 
setkání  

• Vede/koordinuje klíčové vědecko-
výzkumné projekty. 

• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se 
zahraničními partnery, hledá inovační 
témata 

• Vede nebo koordinuje nejnáročnější 
mezinárodní nebo klíčové národní 
projekty 

• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s 

financováním výzkumu 

časopisech. 
• Aktivně se účastní konferencí, odborných setkání  
• Vede/koordinuje klíčové vědecko-výzkumné projekty. 
• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se zahraničními partnery, 

hledá inovační témata 
• Vede nebo koordinuje nejnáročnější mezinárodní nebo klíčové 

národní projekty 
• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s financováním výzkumu 

pedagogická  

• Vede bakalářské a diplomové práce, po 
schválení vědeckou radou může vést i 
práce disertační, může se podílet na 
výuce 

• Oponuje kvalifikační práce všech stupňů 
studia, je členem zkušebních komisí 

• Vede bakalářské a diplomové práce, po schválení vědeckou 
radou může vést i práce disertační, může se podílet na výuce 

• Oponuje kvalifikační práce všech stupňů studia, je členem 
zkušebních komisí 

další  • Podílí se na administrativní, organizační a propagační činnosti 
fakulty 
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Vědecký pracovník (bez pedagogické činnosti) 

 Prac. pozice Kvalifikační 
předpoklad 

Pracovní 
náplň STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 - 3 

10 

Vědecký, 
výzkumný a 

vývojový 
asistent  

magisterský 
studijní 

program 
 

výzkumná • Řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly, 
zapojuje se do publikační činnosti, aktivně se 
účastní konferencí 

• Pracuje ve výzkumném týmu  
• Podílí se na činnostech spojených s 

financováním výzkumu  
• Rozsah a obsah výzkumné činnosti je upřesněn 

přímým nadřízeným 

• Řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly, zapojuje se do 
publikační činnosti, aktivně se účastní konferencí 

• Pracuje ve výzkumném týmu  
• Podílí se na činnostech spojených s financováním 

výzkumu  
• Rozsah a obsah výzkumné činnosti je upřesněn přímým 

nadřízeným 

další  • Podílí se na administrativní, organizační a propagační 
činnosti fakulty 

11 

 
Vědecký, 

výzkumný a 
vývojový 
pracovník   

 

doktorský 
studijní 

program 

výzkumná • Samostatně řeší vědecké, výzkumné a 
vývojové úkoly, výsledky své práce publikuje 
v recenzovaných časopisech, aktivně se 
účastní konferencí 

• Podílí se na koordinaci výzkumných projektů 
• Pracuje ve výzkumném týmu a rozvíjí 

spolupráci se zahraničními výzkumníky 
• Zpravidla splňuje podmínky pro podávání 

prestižních mezinárodních projektů (např. ERC, 
…...) 

• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s 

financováním výzkumu  
• Rozsah a obsah výzkumné činnosti je upřesněn 

přímým nadřízeným 

• Samostatně řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly, 
výsledky své práce publikuje v recenzovaných časopisech, 
aktivně se účastní konferencí 

• Podílí se na koordinaci výzkumných projektů 
• Pracuje ve výzkumném týmu a rozvíjí spolupráci se 

zahraničními výzkumníky 
• Zpravidla splňuje podmínky pro podávání prestižních 

mezinárodních projektů (např. ERC, …...) 
• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s financováním 

výzkumu  
• Rozsah a obsah výzkumné činnosti je upřesněn přímým 

nadřízeným 

další  • Podílí se na administrativní, organizační a propagační 
činnosti fakulty 

12 
Vědecký, 

výzkumný a 
vývojový 

doktorský 
studijní 

program 

výzkumná 
 
 

• Samostatně řeší výzkumné nebo vývojové 
úkoly, jejichž výsledky publikuje v prestižních 
mezinárodních časopisech, aktivně se účastní 

• Samostatně řeší výzkumné nebo vývojové úkoly, jejichž 
výsledky publikuje v prestižních mezinárodních 
časopisech, aktivně se účastní konferencí, odborných 
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pracovník  konferencí, odborných setkání  
• Vede/koordinuje vědecko-výzkumné projekty. 
• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se 

zahraničními partnery, hledá inovační témata 
• Splňuje podmínky pro podávání prestižních 

mezinárodních projektů (např. ERC, …...) 
• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s 

financováním výzkumu 

setkání  
• Vede/koordinuje vědecko-výzkumné projekty. 
• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se zahraničními 

partnery, hledá inovační témata 
• Splňuje podmínky pro podávání prestižních 

mezinárodních projektů (např. ERC, …...) 
• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s financováním 

výzkumu 

   další  • Podílí se na administrativní, organizační a propagační 
činnosti fakulty 

13 

Samostatný 
vědecký, 

výzkumný a 
vývojový 
pracovník  

 doktorský 
studijní 

program 
 

 

výzkumná 
 

• Samostatně řeší principiálně nové výzkumné 
nebo vývojové úkoly, jejichž výsledky publikuje 
v prestižních mezinárodních časopisech. 

• Aktivně se účastní konferencí, odborných 
setkání  

• Vede/koordinuje klíčové vědecko-výzkumné 
projekty. 

• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se 
zahraničními partnery, hledá inovační témata 

• Vede nebo koordinuje nejnáročnější 
mezinárodní nebo klíčové národní projekty 

• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s 

financováním výzkumu 

• Samostatně řeší principiálně nové výzkumné nebo 
vývojové úkoly, jejichž výsledky publikuje v prestižních 
mezinárodních časopisech. 

• Aktivně se účastní konferencí, odborných setkání  
• Vede/koordinuje klíčové vědecko-výzkumné projekty. 
• Vede výzkumné týmy, spolupracuje se zahraničními 

partnery, hledá inovační témata 
• Vede nebo koordinuje nejnáročnější mezinárodní nebo 

klíčové národní projekty 
• Provádí expertizní a oponentní činnost. 
• Podílí se na činnostech spojených s financováním 

výzkumu 

další  • Podílí se na administrativní, organizační a propagační 
činnosti fakulty 

 

 

 

 


