
The Director of the Institute of Microbiology (IMIC), Czech Academy of Sciences, announces 
 

 a vacant postdoc/senior scientist position, 100% 
In the Laboratory of Fungal Ecology (lab 143) 

(https://mbucas.cz/en/research/ecology/laboratory-of-fungal-biology/),  
located in the main IMIC campus in Prague 4, Czech Republic 

 
We seek 
A team player able to integrate into ongoing research in the Laboratory (currently working 
on mycorrhizal ecology and physiology, multitrophic interactions in the mycorrhizosphere, 
fluxes of mineral nutrients and carbon between plants and soil), and ready to build an 
independent scientific program based on third-party funding. The applicant must be a PhD 
holder, fluent in English (understanding Czech language is an asset), having a clear visions of 
his/her future research, well-developed communication and presentation skills, and ability 
to independently produce research published in journals with impact factor (IF), registered 
in Web of Science. Scientific productivity must comply with the IMIC requirements (about 2 
co-authored papers in IF-journals per year after completing the PhD). 

 
We offer 
• Well-equipped standard biochemistry and molecular-biology labs 
• Research glasshouse and growth chambers 
• Possibility to work with both stable- and radio-isotopes 
• Access to advanced equipment (ultracentrifuges, NGS, various chromatography, MS 

and NMR instruments) on campus 
• Long-term employment perspective within a vibrant scientific campus 
• Gross salary between 23190 and 43980 CZK/month (depending on age/career 

stage/achievements), could be supplemented from third-party funded projects) 
• 6 weeks (30 days) of holidays per year 
• Various employee benefits (canteen, sport/leisure activities, language courses etc.) 
 
The application must contain 
• Current professional CV of the applicant, including a certificate of awarding PhD title to 

the applicant (where, when, title of the PhD thesis) 
• List of all scientific publications of the applicant, detailing journal quality (impact 

factor) and citations (please split self cites from non-self cites) 
• Cover letter detailing own visions for short-, medium- and long-term professional 

future. Please specify topics of own project proposals to be submitted within the next 
2 years (including possible donors) 

• List of all scientific projects where the applicant has acted as PI/co-PI 
• Contacts of three persons who may be asked for a reference (usually former group 

leaders, collaborators etc.) 
 
Deadline and address to lodge the applications 
Please forward your application electronically by 31 July 2020 to Mgr. Martina Pechová 
(martina.pechova@biomed.cas.cz) at the personal dpt. of the IMIC, with a copy to the head 
of the lab, dr. Jan Jansa (jansa@biomed.cas.cz). Any queries will be handled at the same 
address. 

https://mbucas.cz/en/research/ecology/laboratory-of-fungal-biology/


Ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. (MBÚ) vyhlašuje 
 

konkurs na místo postdoka/samostatného vědeckého pracovníka 
V Laboratoři ekologie hub (lab 143) 

(https://mbucas.cz/vyzkum/ekologie/laborator-biologie-hub/), 
nacházející se v areálu Výzkumných ústavů Akademie věd České republiky, Praha 4 

 
Hledáme 
Týmovou posilu, která se dobře integruje do běžících výzkumných projektů v laboratoři 
(ekologie a fyziologie mykorrhizních symbióz, multitrofní interakce v mykorhizosféře, toky 
minerálních živin a uhlíku mezi rostlinou a půdou), a připravenou budovat kompatibilní a 
nezávislý vědecký program na bázi projektového financování. Uchazeč/ka musí mít titul 
PhD, plynně komunikovat v angličtině (znalost češtiny výhodou, ne podmínkou), mít jasné 
vize o vlastním povolání, dobře vyvinuté komunikační/prezentační schopnosti, a schopnost 
samostatně publikovat vědecké práce v odborných časopisech s impaktním faktorem (IF), 
registrovaných ve Web od Science. Produktivita vědecké práce musí odpovídat stávajících 
požadavkům MBÚ (ca 2 spoluautorské publikace v IF-časopisech ročně po obhájení PhD). 
 
Nabízíme 
• Dobře vybavené biochemické a molekulárně-biologické laboratoře 
• Výzkumný skleník a růstové komory pro pokusy s rostlinami 
• Možnost práce se stabilními a radioaktivními isotopy 
• Přístup ke speciálním přístrojům (ultracentrifugy, NGS, nejrůznější chromatografická 

zařízení, MS a NMR přístroje) v rámci areálu 
• Perspektiva dlouhodobého zaměstnání v inspirativním vědeckém prostředí 
• Nástupní plat od 23190 do 43980 Kč hrubé mzdy měsíčně (podle věku/pokročilosti 

kariéry/vědeckých úspěchů), možnost dalších příplatků z vědeckých projektů  
• 6 týdnů (30 dní) dovolené ročně 
• Řada zaměstnaneckých výhod (závodní stravování, jazykové kursy atd.) 
 
Přihláška musí obsahovat 
• Aktuální profesní životopis, včetně certifikátu, kdy a kde byl udělen titul PhD, název 

disertační práce 
• Seznam všech vědeckých publikací uchazeče/ky, včetně informace o IF daného 

časopisu a citačním ohlasu (prosíme rozlišit autocitace od citací ostatními autory) 
• Popis vlastních vědeckých vizí v krátko-, středně- a dlouhodobém horizontu. Seznam  

témat vlastních vědeckých projektů, které budou navrženy k financování v příštích 2 
letech (včetně specifikace možného poskytovatele dotace) 

• Seznam všech projektů, kde uchazeč/ka figuroval/a v roli řešitele nebo spoluřešitele 
• Kontakty na tři osoby, které mohou poskytnout nezávislou referenci (obvykle kolegové, 

bývalí nadřízení, vedoucí studentských prací atd.) 
 
Uzávěrka a adresa k zaslání přihlášky do konkursu 
Svou přihlášku prosím zašlete elektronicky nejpozději 31. července 2020 paní Mgr. Martině 
Pechové (martina.pechova@biomed.cas.cz) na personální oddělení MBÚ, v kopii pak na 
vedoucího laboratoře (dr. Jan Jansa, jansa@biomed.cas.cz). Jakékoliv dotazy prosím zasílejte 
na stejné adresy. 

https://mbucas.cz/vyzkum/ekologie/laborator-biologie-hub/

