Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:
Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v
prioritní ose 2 OP
Název projektu: Podpora mobility na UP
Podporovaná aktivita č. 3: FF - mobilita výzkumného pracovníka - Singapur,
Filozofická fakulta

Mobilita č. 47
Vysílající pracoviště: Katedra asijských studií
Místo mobility: Singapur
Doba trvání: 6 měsíců
Termín: zaří 2018 – únor 2019
Úvazek: 1,0
Popis mobility:
Od konce studené války se zásadně proměnilo prostředí ovlivňující
bezpečnost ČR, přičemž je v něm patrná rostoucí nejistota a horší
předvídatelnost bezpečnostních hrozeb. Navíc jejich zdroje i nositelé mají
nejen státní i nestátní, ale především nadnárodní povahu. Dalším novým
fenoménem je dopad konfliktů mimo region Evropy na bezpečnost ČR a
jejích občanů. Vzhledem k celkové provázanosti dnešního světa a
internacionalizaci konfliktů a jejich dopadů je třeba věnovat pozornost
vývoji v regionech, jako jsou Afrika a Asie. Kromě pokračujícího konfliktu
v Sýrii je klíčové sledovat především vývoj ve východní Asii, kam se
v posledním desetiletí přesunulo těžiště ekonomické a geo-politické moci.
Především vzestup Číny, její ekonomická a politická moc, stejně jako její
asertivní chování v Jihočínském moři budí celou řadu otázek relevantních i
pro ČR. Konec konců i česká Bezpečnostní informační služba zaznamenala
snahy čínské ambasády ovlivňovat české nejen veřejné mínění. Vzhledem
k výše zmíněnému je klíčové se věnovat studiu bezpečnostní situace ve
východní Asii, především vzestupu Číny, dopadům jejích ekonomických
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incentiv na region, ale i globálně, což je též i v souladu s výzkumnými
tématy na katedře asijských studií FF UP.
Předním pracovištěm zabývajícím bezpečností v jihovýchodní Asii je
Singapurský Institut pro Jihovýchodní Asii (Institute of Southeast Asian
Studies, dále ISEAS). Odborníci na ISEAS (jako např. Ian Storey, Darjilit
Singh, Le Hong Hiep a další) jsou výborně informováni o bezpečnostní
situaci ve státech uskupení ASEAN, a zabývají se aktivně mimo jiné
bezpečnostní situací v Jihočínském moři, která se přímo dotýká několik
členů ASEANu. ISEAS též pracoviště též disponují vlastními rivovatelnými a
impaktovými časopisy, kde lze výsledky bádání publikovat.
Pobyt v Singapuru tedy umožní nejen identifikovat hrozby a jejich dopad na
bezpečnost ČR, ale též formulovat i doporučení, jakým způsobem
nasměrovat diplomacii ČR vůči asijskému regionu, klíčovým aktérům a
novodobým bezpečnostním hrozbám. Zároveň je výzkumný pobyt
v souladu s dlouhodobou vizí katedry asijských studií FF UP, které se chce
profilovat jako centrum studia východní a jihovýchodní Asie, s důrazem na
současnou problematiku, včetně politických, ekonomických a
bezpečnostních vztahů.
Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/
workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility.
Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v
případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o
mezinárodní akci.
Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 87 000 Kč

Požadavky na uchazeče:
I. fáze
- je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
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- jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem
na území ČR) a
- je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek
0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)
Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení
vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze
hodnocení.

Způsob hodnocení:
II. fáze
Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a
požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.
Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle
následujících kritérií:
Kritérium 1:
Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích
Možný počet bodů: min. 0, max. 40
Kritérium 2:
Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)
Možný počet bodů: min. 0, max. 20
Kritérium 3:
Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), do kterého se uchazeč
hlásí
Možný počet bodů: min. 0, max. 20
Kritérium 4:
Potřebnost výzkumu vzhledem k oboru (vědní disciplíně)
Možný počet bodů: min. 0, max. 10
Kritérium 5:
Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde působí
Možný počet bodů: min. 0, max. 10
Maximální možný počet dosažených bodů je 100. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí
kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše
uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria
3, 4 a 5 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení.
Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení
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uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který
získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.
O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o
složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění
přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.
Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

Požadované dokumenty:
Motivační dopis vč. specifikace přínosu pro vysílající pracoviště
Stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění
potřebnosti vzhledem k oboru
Profesní životopis
Profesní životopis mentora
Seznam publikačních výstupů mentora v posledních 5 letech
Seznam a stručný popis vědecko-výzkumných projektů mentora (národních a
mezinárodních), do kterých byl zapojen v posledních 5 letech
Doporučení vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde uchazeč působí
Harmonogram mobility odsouhlasený vysílajícím i přijímajícím pracovištěm
Diplom, popř. nostrifikaci
Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Mobilita bude realizovaná pouze v případě podepsání smlouvy mezi vysílajícím a hostitelským
pracovištěm.

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz
nejpozději 16.3.2018.
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