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.
Hledáme novou posilu do oddělení na pozici:

Vědecký asistent/ka (part-time)

Náplň práce:
- překlad středověkých a raně novověkých scholastických filozofických prací z oblasti metafyziky se
zaměřením na Jana Dunse Scota a scotistickou tradici (důraz je kladen na středověké autory)

Požadujeme:
- Ph.D. v oboru filozofie, min. 3letou vědeckou činnost v oboru dějin filozofie (zaměřenou na
scholastiku)

Nabízíme:
- práci na částečný úvazek 0,5 FTE (odpovídá 20 hod týdně);
-

smlouvu na dobu určitou 1 roku (s možností prodloužení na dobu trvání 5 let celkem);

-

tarifní mzdu ve výši 14.000,- Kč měsíčně (odpovídá zkrácenému 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);

-

příjemné pracoviště v historickém centru Prahy.

Nástup: 1. července 2021 (event. dle dohody)

Dokumenty požadované k přihlášce:
- strukturovaný životopis (včetně referencí);
- motivační dopis;
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku včetně všech požadovaných dokumentů e-mailem na adresu
cabalova@flu.cas.cz nejpozději do 28. května 2021 (včetně).
Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na osobní/on-line pohovor.
Kontaktní osoba: Petra Cabalová, tel. 731 617 389, e-mail cabalova@flu.cas.cz.

Zasláním 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.

