
 

 

 

Katedra studií lidského pohybu, PdF Ostravské univerzity hledá vhodného 
kandidáta na pozici: Koordinátorka (koordinátor) kohorty výzkumné studie 
4HAIE 

• Úvazek: 0.5 
• Finanční ohodnocení: 12.000 Kč 
• Začátek úvazku: leden 2020 (flexibilní ale nejpozději 1.3. 2020) 
• Trvání úvazku: 1 rok  

Popis pozice: 

Práce v interdisciplinárním týmu (fyziologie, biomechanika, psychologie) na inovativním projektu 
zkoumajícím vliv znečištění ovzduší na pohybovou aktivitu a zdraví člověka; koordinace náboru účastníků 
výzkumu (ve spolupráci s externí agenturou); screening a rezervace termínů vstupního testování; 
koordinace termínů a rezervací napříč laboratořemi; komunikace s účastníky výzkumu; vedení náborové 
agendy a zaznamenávání údajů. 

Kdo jsme: 

Katedra studií lidského pohybu pod Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, Ostrava (práci nelze dělat 
pouze dálkově, je nutná fyzická přítomnost několikrát v týdnu). 

Požadujeme: 

• Ukončené bakalářské či magisterské vzdělání 
• Vynikající komunikační a organizační schopnosti 
• Pozitivní postoj k práci, zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost a pečlivost 
• Schopnost zvládat několik úkolů najednou a pracovat s více lidmi    
• Schopnost jednat s lidmi a příjemné vystupování.  
• Dobrá znalost práce s PC, mobilními aplikacemi a chytrým telefonem  
• Ochota učit se 
• Výhodou: 

• zkušenost s náborem respondentů a jejich koordinace (nebo zkušenost s koordinací v 
jiné sféře) 

• zkušenost se sběrem dat a výzkumem  
• zkušenost s databází Access vítaná 

 Co vám můžeme nabídnout: 

• práci na jedinečném a ambiciózním projektu 
• možnost práce v přátelském kolektivu a spolupráce v týmu zkušených odborníků, včetně 

zahraničních spolupracovníků (např. University of Massachusetts v Amherst, USA; Cardiff 
Metropolitan University) 

• flexibilní pracovní rozvrh (možnost i částečného home office) 
• 6 týdnů dovolené 

Ideálním kandidátem je student Mgr. studia (nebo čerstvý absolvent magisterského studia) se zájmem o 
oblast zkoumání lidského zdraví, chování, pohybové aktivity/sportu či znečištění prostředí (není 



podmínkou). V případě oboustranné spokojenosti můžeme nabídnout dlouhodobou spolupráci v rámci 
případného Ph.D. studia. 

Pokud máte o pozici zájem nebo vás zajímají další detaily, prosím pošlete svoje CV (profesní životopis s 
přehledem dosavadní praxe), motivační dopis a dvě reference dokladující předpoklady k úspěšnému 
vykonávání pozice nejpozději do 5.1.2020 na adresu lenka.kamarytova@osu.cz . 

Kontakt: 

Katedra studií lidského pohybu, Varenská 40a, 702 00 Moravská Ostrava. Elektronicky je možné zaslat 
také na email sekretářky Katedry studií lidského pohybu: lenka.kamarytova@osu.cz . 


