
 

 

1 / 2 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 

Institute of Czech Literature of the CAS 

 

Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, Czech Republic 

T +420 234 612 111, +420 234 612 117 

IČO/ID# 68378068   DIČ/VAT ID# CZ68378068 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY nq8ie7m 

BANK# 19-5539370227/0100 

SWIFT KOMBCZPPXXX 

IBAN  CZ8401000000195539370227 

E literatura@ucl.cas.cz   W www.ucl.cas.cz 

  

 

  

 

 

 

 

 

V Praze dne 18. 3. 2022 

 

Stipendium pro ukrajinské bohemistky/bohemisty 

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky (Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1) 

vyhlašuje možnost podávat návrhy na zapojení výzkumných pracovnic a pracovníků z Ukrajiny do 

programu „Researchers at Risk Fellowship“ v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ÚČL), a to na 

pozicích: 

• Doktorand/ka (Ph.D. student/ka) 

• Postdoktorand/ka (do 8 let od obhájení Ph.D.) 

• Vědecká pracovnice / vědecký pracovník 

s dobou trvání stáže do 31. 12. 2023. 

 

Kritéria způsobilosti: 

• uchazeč/ka musí být občanem/občankou Ukrajiny a nesmí mít dvojí občanství, které by 

umožňovalo přístup do bezpečné země pobytu; 

• uchazeč/ka nesmí v době podání žádosti pobývat mimo Ukrajinu déle než jeden rok; 

• uchazeč/ka musí mít vzdělání odpovídající výzkumnému profilu ÚČL AV ČR. 

Úplné podmínky pro podání návrhů jsou k nalezení na: 

https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/mezinarodni-

vztahy/aktuality/files/Call-for-Researchers-at-Risk-Fellowship.pdf 

Platové zařazení se bude odvíjet od platného mzdového předpisu ÚČL AV ČR. 
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Návrh sepsaný v českém či anglickém jazyce musí obsahovat:  

• stručný vědecký životopis (max. 3600 znaků vč. mezer); 

• badatelské zaměření (max. 1800 znaků) 

 

Návrhy zasílejte elektronicky na adresu vědeckého tajemníka ÚČL korinek@ucl.cas.cz, a to 

nejpozději do 30. 4. 2022. 

 

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. 

mailto:korinek@ucl.cas.czn

