
 

 

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.  

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje v rámci Kabinetu pro klasická studia výběrové 
řízení na pozici: 

 
Knihovnice/knihovník v odborné knihovně 

 
Náplň práce: 

• správa fondu knihovny 

• evidence a technický popis knihovních dokumentů 

• metodické zajištění probíhající katalogizace a rekatalogizace knihovních dokumentů  

• akvizice (knihy, periodika) 

• participace na službách knihovny (výpůjční služby, MVS) 
 

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání knihovnického, příp. humanitního směru 

• znalost katalogizace podle katalogizačních pravidel RDA, datový formát MARC 21 (zkušenost 
s knihovním systémem ALEPH výhodou) 

• znalost práce s kancelářskými aplikacemi MS Office (Excel, Word, Outlook) 

• aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka slovem i písmem (angličtina, němčina) 

• zájem o práci v oborové knihovně (předešlá pracovní zkušenost na podobné pozici výhodou, 
pozice je vhodná i pro absolventy ÚISK) 

• příjemné vystupování, bezúhonnost, spolehlivost, systematičnost a komunikativnost 
 
Nabízíme: 

• nástup od 1. 8. 2021 (nebo dle dohody) 

• plný úvazek v rozsahu 40 hod. týdně (podle dohody možnost zkráceného úvazku)  

• pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 

• mzdové ohodnocení odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu FLÚ 

• zajímavou a různorodou práci v malém pracovním kolektivu 

• příjemné pracovní prostředí 

• zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, stravenkovou kartu) 

• možnost dalšího rozvoje (knihovnické, odborné a jazykové kurzy)  

• pracoviště v centru Prahy 
 
Dokumenty požadované k žádosti: 

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

 
Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu kks@ics.cas.cz nejpozději do 5. 7. 2021. 
 
Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor (osobně nebo online), který se uskuteční v průběhu 
července 2021. 
 



Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Šíma, Ph.D., tel: 222 828 315, 221 183 306, email: sima@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.  


