
                               
 

Kdo jsme? 

Český metrologický institut je národním metrologickým institutem ČR, oddě-
lení primární metrologie vf elektrických veličin zajišťuje činnost ve dvou hlav-
ních oblastech: 

 fundamentální metrologie – uchovávání a rozvoj státních etalonů, 
výzkum a vývoj v metrologii (včetně účasti v mezinárodních pro-
jektech) 

 přenos jednotek na měřidla nižších řádů, kalibrace etalonů a pra-
covních měřidel (měřidla vf výkonu, s-parametrů, zeslabení, kmi-
točtu, EMC, ...) 

Hledáme 

 

metrologa/žku  
částečný nebo plný úvazek, vhodné pro absolventy nebo studenty 

 

Požadujeme 
 probíhající nebo ukončené studium v oboru vysokofrekvenční techni-
ka/elektronika/komunikace/měření  

 zkušenosti s automatizací měřicích procesů výhodou (Labview, VEE, ...) 

 znalost AJ, odpovědnost, pečlivost, samostatnost 

 zájem o obor, znalost principů měřicí techniky výhodou 

 

Nabízíme 

 zajímavou a náročnou práci v oboru vysokofrekvenčních měření 

 příležitost odborného růstu 

 možnost práce na zajímavých zahraničních projektech  

 příspěvek na stravování, pružná pracovní doba 

 

Kontakty a informace 

Český metrologický institut 

Oddělení primární metrologie vf elektrických veličin 

Radiová 3, 10200 Praha 10 

Ing. Karel Dražil    Ing. Martin Hudlička, Ph.D. 

kdrazil@cmi.cz    mhudlicka@cmi.cz 

tel: 266 020 173          tel. 266 020 174  

https://www.cmi.cz/orgunit/department/55 

mailto:kdrazil@cmi.cz
mailto:mhudlicka@cmi.cz
https://www.cmi.cz/orgunit/department/55


                               
 

Odpovědí na tento inzerát uchazeč bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou v souladu 

se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením 

Evropského parlamentu č. 2016/679, v nezbytném rozsahu zpracovány oprávněnými zaměst-

nanci ČMI pro účely realizace předmětného výběrového řízení.  

 

Uchazeč tímto zároveň uděluje souhlas s tím, aby ČMI uchoval jeho osobní údaje po dobu jedno-

ho roku od jejich získání pro účely případného oslovení uchazeče v rámci dalších výběrových ří-

zení realizovaných ČMI. 

 

Uchazeč jako subjekt údajů je oprávněn v souladu s podmínkami stanovenými výše uvedenými 

právními předpisy uplatnit: 

 

– vůči ČMI právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na 

omezení zpracování a právo vznést námitku proti nezákonnému zpracování; 

– podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

 Zásady zpracování osobních údajů v ČMI je též možné najít na webové stránce 

https:/www.cmi.cz/GDPR. 

https://www.cmi.cz/GDPR

