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Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
následující pracovní pozice: 

Doktorand/doktorandka  

do oddělení pro výzkum literární kultury. Pracovníci tohoto oddělení se zabývají sociologií 
literární komunikace v českých zemích od osvícenství do současnosti. Odborný zájem jeho 
členů se soustředí na sociální a ekonomické kontexty literární komunikace a na dějiny 
literárních institucí, historické proměny autorství, psaní, distribuce a čtení textů. 

Pozice na částečný úvazek je určena pro studentku nebo studenta doktorského programu v 
oboru literárněvědné bohemistiky či blízkých oborů. Pozice je časově omezena na dobu 
trvání projektu GA ČR. De-Centering the History of Reading. The Perspective of the Czech 
Lands 1750–2021, jehož cílem je na základě pramenného výzkumu obohatit a navázat 
dialog mezi mezinárodním výzkumem dějin čtení a českou literární vědou a historiografií a 
etablovat téma čtení v rámci literárněvědné bohemistiky. 

Náplň práce: 
  • aktivní vědecká účast při řešení grantu vč. přípravy vlastní případové studie 
  • asistence při řízení grantového týmu (komunikace, koordinace schůzí, termínů, akvizice 

atd.) 
  • pomocné práce pro ostatní výzkumníky 
 

Minimální požadavky: 
• požadované vzdělání – VŠ v oboru literárněvědné bohemistiky, případně blízkých 

oborů; započaté či plánované doktorské studium 
  • zkušenosti s pramenným výzkumem literárních či kulturních dějin střední Evropy 
  • běžná práce s PC, základy redakční práce, spravování bibliografických dat 
  • jazykové znalosti: čeština, angličtina, jakýkoli středoevropský jazyk výhodou 

 

Nabízíme vám:  

  • získání a prohloubení znalostí a zkušeností v týmovém grantu s cizojazyčným výstupem 
  • přátelský kolektiv 
  • 25 dnů dovolené + 3 dny zdravotního volna / sick days) – na plný úvazek 
  • příspěvek na stravování, jazykové kurzy 
  • slevy na knihy v knihkupectví Academia 
  • flexibilní pracovní podmínky – možnost práce z domova odkudkoliv v ČR pro většinu 

pracovních situací  
  • možnost ucházet se o služební ubytování v zařízeních Akademie věd ČR 
  • možnost umístění předškolních dětí v dětských skupinách Akademie věd ČR 
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  • práci na akademickém pracovišti v centru Prahy přímo u Masarykova nádraží a v 
blízkosti autobusového nádraží Florenc 

Pracovní podmínky: 
    • nástup od 1. 4. 2022 nebo později dle dohody 
    • zkrácený úvazek – 12 h / týden (0,3) 
    • pracovní smlouva na dobu určitou do konce trvání projektu (konec roku 2024) 

 

Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis, motivační dopis 
(max. 1 A4), popis doktorského projektu (s bibliografií), příp. výběr z dosavadních publikací 
nejpozději do 14. 3. 2022 na níže uvedený e-mail. 

Těšíme se na vaše odpovědi. 

Výběrové řízení proběhne dvoukolově. ÚČL AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo pozvat 
k osobnímu pohovoru pouze vybrané kandidáty i právo žádného z kandidátů nevybrat. 

Kontakt: 

Ing. Jitka Černochová,  
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
Na Florenci 1420/3, Praha 1 
cernochova@ucl.cas.cz 

Odpovědí na tento inzerát dáváte ÚČL souhlas ke zpracování a uchování vašich osobních 
údajů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Tento souhlas lze 
po skončení výběrového řízení kdykoli odvolat, a to písemně. Odvolání souhlasu je účinné 
okamžikem jeho doručení poskytovateli. 
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