
 

 
 
 
                                                                                    Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 782      
                                                                                    Vyřizuje: Ing. Mirka Průšová 
 

 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod,  

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Laboratoř fyziologie reprodukce, 
přijme zaměstnance na pozici  

 

POSTDOKTORAND/KA 
 

Náplň práce:  
 Zabezpečení běžného chodu laboratoře, administrativa spojená s provozem laboratoře;  
 Vědecko-výzkumná činnost a řešení národních a mezinárodních vědeckých projektů v oblasti 

fyziologie reprodukce ryb; 
 Samostatné řešení experimentů spojených s analýzou kvality spermatu různých druhů ryb, 

včetně práce na světelném a fluorescenčním mikroskopu: záznam motility, akumulace 
spermatu, detekce vnitrobuněčného Ca2+ atd.; 

 Samostatná organizace a provádění experimentů, jejich vyhodnocování a publikování 
v prestižních časopisech v anglickém jazyce; 

 Konzultační a poradenské služby v oblasti rybích gamet; 
 Spolupráce při přípravě vědeckých a odborných konferencí či seminářů; 
 Odborná pomoc při pedagogických činnostech v rámci vysokoškolské výuky. 

 
Požadujeme: 

 Absolvování doktorského studijního programu (Ph.D.) v rámci rybářského, zemědělského, 
přírodovědeckého, veterinárního či biochemického oboru; 

 Anglický jazyk minimálně na úrovni B2 (slovem i písmem); 
 Pracovní zkušenosti (min. 2 roky) na pracovišti zabývající se gametami ryb na molekulární úrovni; 
 Uživatelská znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 
 Zkušenosti s prezentacemi na konferencích či seminářích; 
 Komunikativnost, samostatnost, systematičnost, zodpovědnost, cílevědomost, pečlivost, 

organizační schopnosti, ochota učit se novým věcem, schopnost práce ve stresu; 
 Dobrý zdravotní stav. 

 
Nabízíme: 

 Zajímavou práci v příjemném prostředí mezinárodního kolektivu; 
 Možnost osobního i profesního rozvoje (jazykové a zaměstnanecké kurzy); 
 Další zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, stravenky, zvýhodněné mobilní volání či 

bankovní služby u partnerské banky, MS Office zdarma pro soukromé využití). 
 

Uvažovaný nástup: září 2020 
Pracovní úvazek: 1,0 
Mzda: 27 000 – 32 000 Kč měsíčně (dle Mzdového předpisu JU) 
Místo výkonu práce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany 
 
Strukturovaný životopis včetně publikačního seznamu, motivační dopis a stručný obsah disertační práce 
(v PowerPointu) zasílejte Ing. Mirka Průšová na e-mail mprusova@frov.jcu.cz nebo na adresu Fakulta 
rybářství a ochrany vod, Na Valše 207, 389 01 Vodňany, nejpozději do 10. 8. 2020. 
 
Více informací na http://www.frov.jcu.cz/cs/home-button/uredni-deska/volna-pracovni-mista 


