
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tímto vyhlašuje veřejnou výzvu 
k podávání přihlášek na obsazení 3 míst pro stáže u mezinárodní organizace ESO (Evropská 
jižní observatoř – www.eso.org)  

 

Obory pro stáž  

- Astronomy  
- Astrophysics   
- Software Engineering 
- Electronic Engineering  
- Mechanical Engineering   
- Control Engineering 
- Optical Engineering  
- Operations Engineering  
- Project Management  

Bližší specifikaci oborů a zaměření stáží je přílohou výzvy.  

 

Způsobilost k účasti na stáž  

Přihlášku je oprávněn podat každý, kdo   

a) je zapsán v magisterském nebo doktorském studijním programu na vysoké škole v ČR 
v některém z výše uvedených oborů (kategorie Student) 

nebo  

b) je profesionálem s vysokoškolským vzděláním na úrovni magisterského nebo 
doktorského studijního programu v některém z výše uvedených oborů a svého vzdělání 
dosáhl v ČR nebo působí ve výzkumné organizaci v ČR a ke dni započetí stáže nepřekročí 
věk 32 let (kategorie Stážista).  

 

Termíny:  

Přihlášky se přijímají na níže uvedené e-mailové adrese do 25. května 2021 (na později 
doručené přihlášky nebude brán zřetel).  

Předpokládaný termín nástupu na stáž: září 2021 (po dohodě je možný i říjen 2022) 

Délka trvání stáže: 6 nebo 12 měsíců (s možností prodloužení maximálně o dalších 12 měsíců)  

Místo výkonu stáže: pracoviště ESO v Německu (Garching u Mnichova) nebo v Chile  

Stáže i výběrové řízení probíhají v angličtině.  

 

Stipendium  

Stipendium na úhradu nákladů pobytu ve výši 2 500 – 3 000 EUR měsíčně (podle vzdělání a 
zařazení stážisty).   

 

http://www.eso.org/


Náležitosti přihlášky  

Přihláška obsahuje tyto náležitosti:  

a) jméno, příjmení a kontaktní údaje uchazeče o stáž, a určení, zda se uchází  
o zařazení v kategorii Student nebo Stážista; 

b) studijní/profesní životopis; 

c) motivační dopis shrnující cíle a záměry, které chce uchazeč v rámci stáže řešit (např. 
diplomový či disertační projekt);  

d) kopie dokladů o vysokoškolském vzdělání a dalších dokladů v podobě certifikátů  
nebo osvědčení, které dokládají způsobilost uchazeče pro příslušnou pozici; 

e) referenční dopis(y), např. od vyučujícího či vedoucího pracovníka v instituci, na níž 
uchazeč studuje nebo působí, či od jiné respektované osobnosti z relevantního oboru.  

Přihlášku a její přílohy (s výjimkou dokladů o vzdělání) je třeba zaslat v anglickém jazyce. 

K přihláškám, které nebudou splňovat kritéria, nebude přihlíženo.  

Přihlášky posuzuje externí hodnotící komise, která si může uchazeče přizvat k on-line 
pohovoru. Komise vydává doporučení k přijetí na stáž. V další fázi doporučení uchazeči 
absolvují on-line pohovor se svým potenciálním školitelem v ESO. Konečné schválení stážistů 
je na rozhodnutí ESO.  

MŠMT si vyhrazuje možnost výběrové řízení zrušit nebo žádného z uchazečů ke stáži 
nedoporučit.  

Dotazy k výběrovému řízení a ke stážím lze zasílat administrátorovi projektu Janu Buriánkovi;  
e-mail: jan.burianek@msmt.cz; tel.: +420 234 812 159; mobil: +420 724 261 200.  

 

Příjem přihlášek 

Přihlášky se přijímají elektronicky na e-mailové adrese: jan.burianek@msmt.cz  

 

 

V Praze dne 26. dubna 2022 

 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
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