
 

 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (dále FLÚ) je veřejná výzkumná instituce, zabývající se bádáním v oblasti 

filosofie a příbuzných vědních oborech. FLÚ, jenž je v rámci Akademie věd České republiky největším 

pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd, tvoří více než 200 zaměstnanců se společným 

cílem rozvíjet poznání na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického 

zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru. 

Hledáme novou kolegyni či nového kolegu na pozici: 
 
 

Digital humanities specialista/ specialistka a projektový referent/ referentka 
 
Náplň práce 
- monitorování aktivit FLÚ v oblasti digital humanities; 

- koordinování a podpora komunikace mezi jednotlivými aktéry; 

- zpracovávání podkladů pro projektovou agendu ve spolupráci s grantovým oddělením FLÚ; 

- kontrola plnění cílů a milníků u jednotlivých projektů; 

- dohled nad implementací state-of-the-art standardů a metod; 

- odborné vzdělávání a sledování aktuálních trendů v digital humanities; 

- rozvíjení vlastní odborné činnosti s využitím digitálních metod; 

- aktivní vyhledávání nových příležitostí pro rozvoj digital humanities infrastruktury a výzkumu na 

FLÚ. 

 

Požadujeme 
- ukončené VŠ vzdělání (min. Mgr.); výhodou je vzdělání v oborech informační věda; digitální 

humanitní vědy, případně knihovnictví nebo ekvivalentní odborný profil 

- znalost anglického jazyka na úrovni C1 podmínkou; 

- organizační a prezentační dovednosti na velmi dobré úrovni; 

- schopnost efektivní komunikace i ochotu k práci v týmu a s týmovými nástroji (G Suite, Slack 

apod.); 

- schopnost formulovat strategické vize a dosahovat dlouhodobé cíle; 

- pečlivost, důslednost, schopnost rozvrhnout si pracovní úkoly; 

- ztotožnění se s étosem neziskové veřejné výzkumné instituce. 

 

Upřednostňujeme 
- potenciál k leadershipu; 

- předchozí zkušenost se správou a administrativou projektů; 

- doložitelná publikační činnost se zaměřením na digital humanities; 

- základní orientaci v IT problematice s hlubší znalostí aspoň některé z uvedených oblastí: 

databáze, NLP (zpracování přirozeného jazyka), XML (TEI), webové technologie (HTML, CSS) a 

protokoly (OAI-PMH, REST API), strojové učení; 

- schopnost zvládnout úkony systémového správce v Linux prostředí; 

- znalost programovacího jazyka (R, Python, Javascript); 

- zkušenost s působením ve výzkumné nebo univerzitní oblasti.  



 

 

Nabízíme 

- práci v rozsahu úvazku 0,5 FTE (odpovídá 20 hod týdně); 

- pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok (s možností prodloužení); 

- nástup co možná nejříve, příp. dle dohody;  

- mzdu ve výši 15 000 -16 000 Kč hrubého/měsíčně (odpovídá 0,5 úvazku); 

- práci v prestižní vědecké instituci; 

- kolegiální a intelektuálně stimulující atmosféru; 

- zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, stravenky, flexibilní plnění pracovních 

povinností, možnost jazykového a dalšího vzdělávání hrazeného zaměstnavatelem); 

- moderně vybavené pracoviště v historickém centru Prahy. 

 
V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku obsahující strukturované CV a motivační dopis (elektronicky 
na cabalova@flu.cas.cz, osobně na podatelnu FLÚ nebo doporučeně poštou na adresu Filosofický ústav 
AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1) nejpozději do 25. 5. 2021 (včetně). 
 
Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na osobní/příp. on-line pohovor, který se uskuteční 
v období květen–červen 2021. 
 
Kontaktní osoba: Petra Cabalová, tel. 731 617 389 
 
Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních 

údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ v souladu s Obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat. 
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