
 
 

 
 

 

Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vyhlašuje výběrové 

řízení na místo výzkumného pracovníka/výzkumné pracovnice 

(psycholog/psycholožka) - HPP 

 

 

Požadavky na uchazeče:  

 vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie (absolvování magisterského studijního 

programu Psychologie, nejlépe jednooborového), 

 dobrá znalost nejméně jednoho světového jazyka (úroveň B1 a vyšší),  

 pokročilá schopnost práce na PC (Microsoft Office, Outlook, Internet), 

 samostatnost, spolehlivost, tvůrčí myšlení, zájem o kriminologickou problematiku, 

otevřenost vůči souvisejícím vědním oborům (schopnost práce v multidisciplinárním 

týmu), 

 praxe v oborech kriminologie a/nebo psychologie, a/nebo zkušenosti se 

společenskovědním výzkumem výhodou.  

 

Nabízíme: 

 pracovní poměr na plný úvazek (výše úvazku 1,0), nástup možný ihned 

(říjen/listopad), 

 platové ohodnocení v souladu se zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném 

znění) a na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – platová třída 13 – 14 

(dle dosavadní praxe) ve smyslu přílohy 1 tohoto nařízení, 

 možnost osobního příplatku podle zákoníku práce, 

 po prvním roce a prokázání způsobilosti k výkonu profese výzkumného pracovníka 

IKSP uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou, 

 dovolená 5 týdnů v kalendářním roce, 

 podpora dalšího profesního vzdělávání, 

 zaměstnanecké benefity,  

 zajímavá práce v inspirativním prostředí jediného pracoviště v ČR, specializovaného 

na systematický kriminologický výzkum. 



 
 

 
 

 

Stručný popis pracovní činnosti: 

 aktivní účast na kriminologickém výzkumu pod vedením odpovědného řešitele, 

analýza materiálů z oblasti psychologie (znalecké posudky, výsledky 

psychodiagnostických testů apod.), práce s odbornou literaturou, právními předpisy a 

oficiálními dokumenty (včetně cizojazyčných), zpracování statistických údajů, 

příprava a realizace dotazníkových apod. šetření.   

 

K přihlášce do výběrového řízení přiložte: 

 strukturovaný profesní životopis včetně informace o úrovni jazykových znalostí, 

 stručný motivační dopis, 

 kopii dokladu o dosaženém vzdělání, 

 přehled případné dosavadní odborné publikační, přednáškové apod. činnosti. 

 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete do 18. září 2020 na adresu Institutu pro kriminologii 

a sociální prevenci, Náměstí 14. října 12, 15000 Praha 5, nebo elektronicky na adresu 

jmackova@iksp.justice.cz 

 


