
 

 

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (FLÚ AV ČR) je veřejná výzkumná instituce zabývající se 
bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. V rámci Akademie věd ČR je největším 
pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd – tvoří ho téměř 250 zaměstnanců se 
společným cílem rozvíjet excelentní výzkum na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity 
pomocí kritického zkoumání dějin myšlení v českých zemích a středoevropském prostoru.  

Knihovna Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. hledá novou kolegyni/kolegu na pozici  
 

Zpracovatelka/zpracovatel dat v databázi vědeckých výsledků AV ČR (ASEP) 
 
Náplň práce: 

• Evidence a zpracování údajů o publikační činnosti zaměstnanců FLÚ v databázi ASEP  

• Systémové kontroly dat podle metodických pokynů Knihovny AV ČR 

• Práce s citačními databázemi Web of Science a Scopus 

• Zajištění exportů dat z databáze ASEP do RIV (Registr informací o výsledcích státem 
podporovaného výzkumu a vývoje) 

• Příprava výstupů z databáze ASEP podle požadavků vedení FLÚ 

• Participace na dílčích agendách knihovny (zejména referenční a výpůjční služby, MMVS) 
 
Očekáváme: 

• VŠ vzdělání (knihovnické, ekonomické, příp. humanitní zaměření) 

• Schopnost systematické a pečlivé práce s daty 

• Dobrá uživatelská znalost aplikací MS Office (Excel, Word, Outlook) 

• Zkušenost s knihovními systémy (Aleph, ARL) a databázemi výhodou 

• Aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (aj, nj) 

• Předchozí praxe na obdobné pozici vítána 

• Zájem o práci v odborné knihovně 

• Komunikativnost  

• Spolehlivost 
 
Nabízíme: 

• Nástup možný od 1. 1. 2022 nebo podle vzájemné domluvy 

• Plný úvazek v rozsahu 40 hod. týdně  

• Pracovní smlouva na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 

• Mzdové ohodnocení odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu FLÚ 

• Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy 

• Příjemné prostředí menšího pracovního kolektivu v centru Prahy  

• Zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, stravenková karta) 

• Možnost dalšího rozvoje (knihovnické, odborné a jazykové kurzy) 
 
 
Dokumenty požadované k žádosti: 

- strukturovaný životopis 
- průvodní dopis se zdůvodněním zájmu o pracovní pozici 

 
Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu cabalova@flu.cas.cz nejpozději do 30. 11. 2021. 
 
Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor (osobně nebo online), který se uskuteční v průběhu 
prosince 2021. 



 
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Chlumská, tel: 221 183 303, email: chlumska@flu.cas.cz 

 

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. 

 

 
 


