
 

Výběrové řízení na pozici: 

ČLEN (-KA) ŘEŠITELSKÉHO TÝMU VÝZKUMNÉHO 
PROJEKTU AKTUÁLNÍ VÝZVY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA 

(doba určitá) 
 

Ústav mezinárodních vztahů Praha (ÚMV) je významnou českou vědeckou institucí v oboru 

mezinárodních vztahů založenou v roce 1957. Je aktivním členem různých mezinárodních vědeckých 

sítí. ÚMV se pomocí moderních metod a přístupů zabývá problematikou mezinárodních vztahů, 

evropských studií, bezpečnostních studií, mezinárodní politickou sociologií, mezinárodní politickou 

ekonomií a oblastí mezinárodního práva. 

Jako nezávislá výzkumná instituce založená Ministerstvem zahraničních věcí provádí ÚMV výzkum 

pro MZV i další národní a mezinárodní instituce. Slouží rovněž pro badatele a studenty, ale i pro širokou 

veřejnost zajímající se o mezinárodní vztahy. Stimuluje veřejnou debatu v této oblasti a posouvá její 

horizonty. ÚMV organizuje každý rok desítky akcí, vydává knihy a časopisy ve svém vlastním 

nakladatelství a vzdělává nové nadějné odborníky ve společném doktorském programu s Metropolitní 

univerzitou Praha. Administrativní, vědecká a projektová podpora, konferenční a PR servis a taktéž 

služby knihovny poskytují výjimečné prostředí pro výzkum a sdílení jeho výsledků se státní správou a 

veřejností. 

ÚMV nyní hledá zájemce či zájemkyni o pozici: Člen (-ka) řešitelského týmu výzkumného projektu 

Aktuální výzvy mezinárodního práva. 

Co u nás budete dělat: 

► budete zapojeni do činnosti Centra mezinárodního práva ÚMV v rámci projektu nazvaného 

Aktuální výzvy mezinárodního práva (do 30. 6. 2020) 

► budete se účastnit přípravy a realizace výstupů projektů ("O" jiný typ výsledku: policy papery, 

policy briefy, podkladové materiály pro činnost Národní skupiny pro implementaci 

mezinárodního humanitárního práva) 

► budete administrativně podporovat chod centra 

 

Nabízíme Vám: 

► práci na DPP (0,1 – 4 hod.týdně) 

► práci na dobu určitou (do 30. 6. 2020) s nástupem IHNED 

► zaměstnání v prestižní vědecké instituci v centru Prahy 

► finanční ohodnocení – 4.100 Kč hrubého měsičně. 

 



Splňujete naše požadavky? 

► ukončené magisterské vzdělání v oboru právo  

► 5 let praxe (publikační a přednášková činnost) v oblasti mezinárodního humanitárního práva 

► dobrá znalost AJ i ČJ slovem i písmem  

► chuť pracovat a učit se novým věcem 

► smysl pro pečlivost a organizaci, příjemné vystupování 

Kontakt: 

Pokud Vás kariéra u nás zajímá, zašlete nám přihlášku se strukturovaným životopisem na e-mailovou 

adresu:  KOSIKOVA@IIR.CZ 
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