
 
 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

Výzkumný pracovník/ce 
specializace na reprodukci hospodářských zvířat  

Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.  
Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií 

 
Datum zveřejnění: 18. 5. 2022 

 
Chtěli byste proniknout do zázemí výzkumného ústavu a podílet se na zajímavém 
výzkumném projektu? Jste pozitivní, komunikativní a rádi se učíte novým věcem a dokážete 
aktivně přistupovat a řešit nové situace? Chcete získat nové zkušenosti v zajímavém 
prostředí? Pak se nám neváhejte ozvat! 

 
Co u nás budete dělat? 

 kultivaci oocytů a embyí a jejich následná analýza za pomoci molekulárně-
biologických a mikroskopických metod 

 samostatné provádění laboratorních experimentů, 
 samostatné vyhodnocování výsledků, 
 připravovat dílčí výsledky pro publikace a prezentace laboratoře 

 
Jak si Vás představujeme? 

 vysokoškolské vzdělání přírodovědného veterinárního nebo zemědělského zaměření  
 schopnost samostatného provádění experimentů 
 samostatné vyhodnocování výsledků a příprava dílčích výsledků pro publikace a 

prezentace laboratoře 
 praxe v laboratoři vítána avšak není podmínkou 
 řidičské oprávnění skupiny B 
 znalost AJ na komunikativní úrovni 
 pečlivost, spolehlivost a snaha učit se novým technikám a postupům 

 
Co Vám nabízíme? 

 počet obsazovaných pozic: 1 
 termín nástupu: dle dohody 
 místo výkonu práce: Hudcova 296/70, Brno-Medlánky 
 práce na plný úvazek, pracovní smlouva na dobu určitou v délce 1 roku s možností 

dalšího prodloužení, úvazek dle dohody až do výše plného úvazku (40 hod. týdně) 
 mzdové podmínky: mzdový tarif a osobní příplatek 
 6 týdnů dovolené 
 balíček zaměstnaneckých benefitů (Edenred Benefit Card, zvýhodněné mobilní 

služby, kantýna, příspěvek na stravování a skvělý oběd přímo v areálu) 
 tradici a zázemí moderního výzkumného prostředí. 

 

 

Jak se přihlásit? 
 
K zařazení do výběrového řízení uchazeči předloží: strukturovaný životopis 
s přehledem pracovních zkušeností a praxe. Kopii dokladů o nejvyšším dosaženém 



 
 

 

 

vzdělání (lze předložit až před nástupem na pracovní pozici). 
 
Kontaktní osoba pro zaslání podkladů pro zařazení do výběrového řízení a pro 
informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek  (personální oddělení) emailová 
adresa jiri.kolisek@vri.cz  
 
Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek: do 12 6. 2022, možnost osobních pohovorů a 
předvýběr kandidátů již v průběhu sběru přihlášek. 
 
 
Zásady výběrového řízení: Naše zásady náboru a výběru jsou založeny na strategii OTM 
(otevřený, transparentní, výsledkem orientovaný) a přijímáme žádosti bez rozdílu jakýchkoli 
neoprávněných důvodů nebo zdravotních omezení. 
Zásady ochrany osobních údajů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. zajišťuje, 
aby osobní údaje žadatelů byly zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o 
ochraně údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Získaná 
data budou zpracovávána pouze a výhradně vyhlašovatelem výběrového řízení, za účelem 
dosazení vhodného kandidáta a na dobu nezbytnou k jeho nalezení. 
Dejte nám vědět: kontakt pro podávání návrhů, připomínek nebo stížností v souvislosti 
s výběrovým řízením nebo z některé jeho fáze na nabor@vri.cz 
 

 

Kdo jsme? 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) je jediným profesionálním 
výzkumným ústavem v ČR a jedním z mála v Evropě, jenž může díky své personální, 
metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně vyrovnaným 
podílem základního a aplikovaného výzkumu. Studium je zaměřeno na všechny druhy 
hospodářských zvířat, přičemž důraz je kladen především na problematiku kontroly zdraví 
skotu, prasat a drůbeže. Pozornost je však věnována i dalším druhům zvířat. 
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