
 
 
 

 
 
 
 
 

Specialista na hodnocení životního prostředí v oblasti přírody a krajiny 

Co bude Vaší pracovní náplní:  
- příprava a zpracování indikátorů v oblasti přírody a krajiny v rámci dokumentů 

hodnotících stav životního prostředí (Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o stavu 
životního prostředí v krajích ČR, Statistická ročenka životního prostředí ČR) 

- příprava a zpracování indikátorů Státní politiky životního prostředí ČR 2012−2020, 
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 

- návrh nových indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje v oblasti přírody 
a krajiny 

- příprava podkladů pro MŽP a další instituce v oblasti přírody a krajiny 
 
Co od Vás očekáváme: 
- VŠ vzdělání přírodovědného směru  
- komplexní znalost problematiky životního prostředí 
- uživatelská úroveň práce s PC (balík sady MS, internet, výhodou program Statistica, 

program R) 
- znalost statistických metod 
- dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti, výborný písemný projev 
- znalost způsobů zpracování a analýzy velkých objemů dat 
- samostatný, odpovědný a proaktivní přístup 
- schopnost práce v týmu 
- prezentační schopnosti 
- kreativní přístup k práci, zájem o sebevzdělávání, časová flexibilita 
- středně pokročilá znalost angličtiny (schopnost číst a analyzovat informace u odborných 

textů) 
- předchozí publikační činnost výhodou 

 
Nabízíme: 
- plný pracovní úvazek 
- nástup možný ihned 
- zaměstnanecké benefity: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, stravenky 
- tvůrčí a kreativní zaměstnání v týmu specialistů na hodnocení životního prostředí 
- odměňování podle zákoníku práce a podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

osobní ohodnocení, mimořádné odměny 
- možnost spolupráce na dalších projektech CENIA 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

Specialista dálkového průzkumu Země pro hodnocení životního prostředí  

Co bude Vaší pracovní náplní:  
- příprava a zpracování dat DPZ pro vyhodnocení stavu a vývoje životního prostředí pro 

indikátory životního prostředí v dokumentech hodnotících stav životního prostředí 
(Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o stavu životního prostředí v krajích ČR, 
Statistická ročenka životního prostředí ČR) 

- příprava a zpracování dat DPZ pro indikátory Státní politiky životního prostředí ČR 
2012−2020, a indikátory Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 

- návrh a zpracování nových metodik indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje 
s využitím dat a metod DPZ pro MŽP a další instituce v oblasti hodnocení životního 
prostředí 

 
Co od Vás očekáváme: 
- VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru se specializací DPZ 
- pokročilá znalost metod zpracování dat DPZ 
- předchozí praxe v oboru 
- uživatelská úroveň práce s PC (ArcGIS, ENVI, balík sady MS, internet – výhodou znalost 

HTML, CSS, program Statistica, program R) 
- znalost statistických metod 
- přehled v problematice životního prostředí 
- dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti, výborný písemný projev 
- znalost způsobů zpracování a analýzy velkých objemů dat 
- samostatný, odpovědný a proaktivní přístup 
- schopnost práce v týmu 
- prezentační schopnosti 
- kreativní přístup k práci, zájem o sebevzdělávání, časová flexibilita 
- středně pokročilá znalost angličtiny (schopnost číst a analyzovat informace u odborných 

textů) 
- předchozí publikační činnost výhodou 

 
Nabízíme: 
- plný pracovní úvazek 
- nástup možný ihned 
- zaměstnanecké benefity: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, stravenky 
- tvůrčí a kreativní zaměstnání v týmu specialistů na hodnocení životního prostředí 
- odměňování podle zákoníku práce a podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

osobní ohodnocení, mimořádné odměny 
- možnost spolupráce na dalších projektech CENIA  
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Více informací o nabízené pozici: Tereza Ponocná: tereza.ponocna@cenia.cz, 
tel: 725 505 107 
Svůj životopis a krátký motivační dopis prosím posílejte nejpozději do 27. 4. 2017 na e-
mail: eva.branisova@cenia.cz 
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