
 
 
 
 

 

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. 

 

Pro rozšíření našich výzkumných aktivit v rámci ERC projektu ACADEMIA 

(https://ancientmedieval.flu.cas.cz/cz/lide/triptic-eu)  

hledáme 

Asistenta/asistentku v oblasti výzkumu 

 

Co je projekt ACADEMIA? 

Projekt ACADEMIA se zaměřuje na výzkum tzv. kvodlibetních debat organizovaných od 14. do 17. 

století na fakultách svobodných umění mnoha evropských univerzit. Těchto debat, které připomínají 

moderní vědecké konference, se pravidelně účastnily desítky univerzitních profesorů specializujících 

se na všechny témata univerzitního kurikula. Výstupy z těchto setkání byly individuální texty i sborníky 

textů doktrinální povahy, ve kterých učenci představovali své aktuální poznatky. Dochovaný korpus 

rukopisů, který ACADEMIA zkoumá, tak obsahuje zásadní informace pro poznání vývoje učenecké 

praxe a vědění v jednotlivých tematických oblastech, na jednotlivých univerzitách, a také v Evropě jako 

celku. V našem interdisciplinárním výzkumu se zaměřujeme na naukové analýzy pramenů (od filosofie 

přes přírodní vědy až k teologii), výzkum dějin univerzit, intelektuální dějiny; důležitou složkou práce 

je také vývoj databázové aplikace v kontextu současných proudů v oblasti Digital Humanities. Projekt 

ACADEMIA je financovaný prestižním grantem Evropské vědecké rady (ERC). 

 

Co bude náplní práce? 

❖ Data-mining v katalozích středověkých a raně novověkých rukopisů 

❖ Přepisy krátkých úseků středověkých textů 

❖ Dohledávání a vkládání dat do tabulek (MS Excel) 

❖ Občasné objednávání literatury v knihovnách (MVS) a její skenování 

❖ Spolupráce s PI projektu, dr. Otou Pavlíčkem, a dalšími členy týmu 

 

Co požadujeme? 

❖ Titul Mgr. z oblasti relevantní k projektu ACADEMIA 

❖ Porozumění středověké latině 

❖ Znalost středověké paleografie  

❖ Schopnost zadávat data do internetové aplikace 

❖ Schopnost komunikovat v anglickém jazyce (znalost alespoň na úrovni B1) 
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Koho hledáme? 

Vhodní kandidáti/kandidátky by měli mít prokazatelnou zkušenost s výzkumem alespoň na úrovni 

doktoranda, případně postdoktoranda. Očekává se pečlivost, přesnost a samostatnost při plnění úkolů 

(viz náplň práce) a schopnost aktivního přístupu k řešení případných obtíží. Součástí pohovoru bude 

praktický test paleografických dovedností (vypracování krátkého pracovního přepisu a překladu). 

Výhodou je zájem či kompetence v oblasti Digital Humanities a bydliště v Praze či dojezdové 

vzdálenosti. Pozice je vhodná i pro kandidáty, kteří nejsou čeští rodilí mluvčí. 

Co nabízíme? 

❖ Práce na DPP v rozsahu 40 hodin měsíčně se sazbou 220Kč/hod 

❖ Počátek možný již v září 2022, v případě oboustranné spokojenosti prodloužení od ledna 2023 

do června/července 2023 (s možností další spolupráce dle dohody) 

❖ Příjemný pracovní kolektiv 

❖ Pracoviště v centru Prahy 

❖ Zajímavá zkušenost při práci na prestižním vědeckém projektu 

Přihláška 

❖ Krátký motivační dopis (maximálně 1500 znaků včetně mezer) 

❖ Životopis 

❖ Jména a kontakty dvou seniornějších badatelů/VŠ učitelů pro případné poskytnutí referencí 

❖ Termín uzávěrky přihlášek: 8. října 2022 

 

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu zivotopisy@flu.cas.cz a případné dotazy k obsahu pozice 

apod. směřujte na dr. Otu Pavlíčka (ota.pavlicek@flu.cas.cz).  

Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na osobní, příp. on-line pohovor (dle aktuální 

epidemiologické situace). Kontaktní osoba: Petra Cabalová, tel. 221 183 213, 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. 
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