
 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (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.  

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje v Oddělení pro studium novověké racionality 

výběrové řízení na pozici: 

POSTDOKTORANDKA/POSTDOKTORAND nebo VĚDECKÁ PRACOVNICE/VĚDECKÝ 

PRACOVNÍK (part-time) 

Filosofické zaměření (alespoň jeden podobor): teoretická i praktická novověká filosofie 
 
Požadavky na člena oddělení: 
– studium a doktorát z filosofie (výjimečně z příbuzných oborů) 
– zamýšlený výzkumný plán (projekt atd.) 
– pravidelná účast na akcích a práci oddělení 
– znalost světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština) 
 
Co Vám můžeme nabídnout: 
– zkrácený úvazek ve výši 0,50  
– nástup k 1. září 2020 (případně dle dohody) 
– smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 
– finanční ohodnocení od 14.000 Kč do 16.000 Kč 
– práci v prestižní veřejné vědecké instituci 
– zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, jógu na pracovišti, baby friendly 

kulturu, flexibilní pracovní dobu, jazykové vzdělávání)  
– příjemné pracoviště v samém historickém srdci Prahy 
 
Přihláška musí obsahovat: 
– odborný životopis včetně doporučujících dopisů 
– vzorek vlastního textu k novověké filosofii (cca 15-20 stran; publikovaný nebo připravovaný, 

nejlépe v elektronické podobě) 
– seznam publikací 
– záměry badatelské práce a předpokládané nejvýznamnější publikace v letech 2021-2022 
– kopie dokladů o vzdělání 
 
Přihlášku e-mailem na adresu: sekretariat@flu.cas.cz, nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav 
AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo předat osobně do podatelny ústavu 
nejpozději do 15. 6. 2020. 
 
Ústní pohovor s vybranými uchazečkami/uchazeči se uskuteční na přelomu června a července 2020. 
 
Případné dotazy ohledně přihlášky: dr. Jiří Chotaš (vedoucí oddělení), email: jchotas@flu.cas.cz  
 
Více informací o profilu a badatelském zaměření oddělení naleznete zde:  
http://racionalita.flu.cas.cz/cz/ 
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Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich 

osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením 

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

 

 
 
 
 


