
 
 
 

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/2022 
 
Interní pravidla FLÚ AV ČR pro posuzování návrhů na udělení mzdové podpory postdoktorandů 

v AV ČR 
 

1. Výběr kandidátů na zařazení do programu mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV 
ČR probíhá ve FLÚ dvou kolech. 
 
2. Návrhy kandidátů na zařazení do programu mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích 
AV ČR podávají vedoucí oddělení FLÚ. Interní uzávěrka FLÚ, do níž musí být návrhy na kandidáty 
včetně jejich strukturovaných podkladů doručeny vědeckému tajemníku FLÚ, je vždy 30. března 
a 30. srpna. Návrhy se podávají v elektronické podobě.  
 
3. Vědecký tajemník ověří, zda dodané návrhy a podklady splňují veškeré náležitosti vyžadované 
příslušnou interní normou AV ČR. Pakliže je splňují, odešle je do 5. dubna, resp. 5. září výběrové 
komisi ve složení: ředitel FLÚ, zástupci ředitele FLÚ, předseda Rady FLÚ, vědecký tajemník FLÚ. 
Tato komise návrhy projedná a stanoví preferenční pořadí kandidátů, případně může podání 
některých návrhů nedoporučit (nedoporučené návrhy pak nepostupují do druhého kola). 

4. Ve druhém kole o žádostech kandidátů jedná a hlasuje Rada FLÚ. Návrhy kandidátů 
projednaných a doporučených výběrovou komisí včetně jejich preferenčního pořadí zašle 
vědecký tajemník FLÚ nejpozději do 15. dubna či 15. září (případně nejbližší pracovní den po 
tomto datu, pokud spadá na den pracovního klidu) tajemníkovi a předsedovi Rady FLÚ. Předseda 
Rady v nejbližším možném termínu vyhlásí hlasování a jednotliví členové Rady budou vyzváni, aby 
jednoznačně stanovili pořadí navrhovaných kandidátů. Ukončení hlasování bude stanoveno 
nejpozději na datum 25. dubna, resp. 25. září. Pokud jakýkoli člen Rady FLÚ navrhne diskusi o 
jednotlivých návrzích před samotným vyhlášením hlasování, svolá předseda Rady za tímto účelem 
ad hoc setkání členů Rady (ať už fyzické či distanční pomocí videokonference). V případě potřeby 
mohou být na takové setkání pozváni jak vedoucí příslušných navrhujících oddělení, tak členové 
výběrové komise či samotní uchazeči. 

5. Na základě výsledků hlasování Rady FLÚ proběhne sestavení výsledného pořadí uchazečů 
následujícím způsobem: pozice, na nichž jednotliví členové Rady kandidáty umístí, se sečtou a 
kandidáti se seřadí od toho s nejnižším součtem po toho s nejvyšším, přičemž pořadí kandidátů 
se stejným počtem hlasů je libovolné. Po ukončení hlasování a vyhodnocení výsledků oznámí 
tajemník Rady řediteli FLÚ a vědeckému tajemníkovi FLÚ pořadí všech kandidátů včetně součtu 
pozic, na nichž se umístili. Návrhy kandidátů, kteří se umístili na prvních třech místech, pak budou 
ve stanoveném pořadí podány na vedení AV ČR.  

6. Touto směrnicí se ruší Směrnice ředitele č. 2/2017 „Interní pravidla FLÚ AV ČR pro posuzování 
návrhů na udělení mzdové podpory postdoktorandů v AV ČR“. 

 

V Praze dne 1. srpna 2022 
č. j.: FLU/SKR/0164/2022       PhDr. Ondřej Ševeček, PhD. 


