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V Praze dne 1. 3. 2022 

 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na přihlášky kandidátů do 

Programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na 

pracovištích AV ČR. 

Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni 

postdoktorand, a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba 

strávená na rodičovské či mateřské dovolené. Dále se do této doby nezapočítává doba strávená na 

dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou 

titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky. 

Úspěšní uchazeči, jimž Akademie věd ČR podporu z Programu perspektivních lidských zdrojů udělí, 

se od 1. 7. 2022 na dobu řešení schváleného výzkumného projektu stanou zaměstnanci ÚČL AV ČR. 

Kandidát předkládá k posouzení výzkumný projekt koncipovaný na 24 měsíců (popřípadě 18 či 12 

měsíců) při výši úvazku 1,0 (v odůvodněných případech – zejm. péče o dítě – se může ucházet o 

úvazek snížený, minimálně však ve výši 0,5). Při posuzování výzkumných projektů bude důraz 

kladen na odbornou úroveň, soulad s aktuálními projekty nebo vědeckými záměry výzkumných 

útvarů ÚČL AV ČR, jakož i s obecným oborovým zaměřením instituce (široce pojímaná 

literárněvědná bohemistika a literární teorie), zahraniční přesah projektu a dosavadní zapojení 

kandidáta do mezinárodní vědecké komunikace. 

Přihláška do výběrového řízení obsahuje: 

• strukturovaný odborný životopis (osobní údaje; vzdělání; přehled dosavadních zaměstnání; 

pedagogické zkušenosti; badatelské aktivity, včetně grantových; zahraniční pobyty 

a získané odborné zkušenosti; další údaje) 

• soupis odborné činnosti (publikace, účast na konferencích aj.) 

• název a rámcový pracovní program projektu, na kterém bude kandidát pracovat, včetně 

harmonogramu řešení (max. 5 NS) 
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• motivační dopis 

• kopii osvědčení o úspěšném zakončení doktorského studia 

Požadované dokumenty zasílejte nejpozději do 1. 4. 2022 na adresu korinek@ucl.cas.cz. Přihlášky 

projedná výběrová komise a Rada ÚČL AV ČR. Vybrané projekty postoupí do celoakademického 

konkurzu organizovaného Akademickou radou AV ČR, která rozhodne o udělení či neudělení 

finanční podpory. 

ÚČL si vyhrazuje právo nevybrat do celoakademického konkurzu žádný z předložených projektů. 

Rámcový harmonogram: 

• do 1. 4. 2022  příjem žádostí 

• do 30. 4. 2022 projednání žádostí výběrovou komisí a Radou ÚČL, finalizace 

a odeslání vybraných žádostí do celoakademického konkurzu 

• od 1. 7. 2022   zahájení řešení vítězných projektů 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů 

do Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich 

osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do 

jeho odvolání písemnou formou. 
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