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Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové 
řízení na obsazení následující pracovní pozice: 
 
Odborný pracovník výzkumu a vývoje – katalogizátor 

do oddělení České literární bibliografie. 

Náplň práce:  

• Zpracování biografických dat pro potřeby databáze České literární osobnosti a 
další báze České literární bibliografie   

• Zpracování záznamů pro soubor národních autorit v rámci kooperační sítě (báze 
AUT) Redakce biografických dat v bázích ČLB 

• Podíl na správě Biografického archivu 
• Rešerše biografických údajů v sekundární literatuře, matrikách a archivech 

Účast na výzkumných projektech výzkumné infrastruktury Česká literární 
bibliografie 

 

Minimální požadavky:  

• Požadované vzdělání: VŠ, ideálně v oboru české literatury, historie, archivnictví 
či knihovnictví, případně úplné střední vzdělání s relevantní praxí na obdobné 
pozici 

• Orientace v problematice biografických studií 
• Přesnost, pečlivost, svědomitost 

 
Výhodou:  

• Praxe na obdobné pozici 
• Zkušenosti s katalogizací v SW Aleph, znalost formátu MARC21 zejména pro 

autoritní záznamy a pravidel RDA 
• Práce s PC na velmi dobré úrovni (Microsoft Office) 
• Znalost němčiny na úrovni porozumění psanému textu 
• Zkušenost s prací s historickými dokumenty a archiváliemi 

 

Nabízíme:  

• Zázemí největšího pracoviště v oboru literárněvědné bohemistiky  
• Přátelský pracovní kolektiv 
• 25 dnů dovolené + 3 dny zdravotního volna (Sick day) /rok 
• Příspěvek na stravování a příspěvek ze Sociálního fondu (penzijní připojištění, 

Flexi Pass,…), 
• Práci na akademickém pracovišti v centru Prahy u Masarykova nádraží 
• Možnost dalšího vzdělávání  
• Slevy na knihy v knihkupectví Academia 

http://clb.ucl.cas.cz/
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• Flexibilní pracovní podmínky – pružná pracovní doba, možnost práce z domova 
odkudkoliv v ČR  

• Možnost ucházet se o služební ubytování v zařízeních Akademie věd ČR 
• Možnost umístění předškolních dětí v dětských skupinách Akademie věd ČR 

 

Pracovní podmínky:  

• Nástup dle dohody (optimálně říjen / listopad 2022) 
• Pracovní smlouva na dobu určitou  
• Výše úvazku: 0,5 či dle dohody 
• Místo výkonu práce: Praha  

 

Přihlášky obsahující strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete na email 
kariera@ucl.cas.cz  

Uzávěrka přihlášek: 26. 9. 2022 

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

 
Kontaktní osoba: 
Ing. Jitka Černochová 
kariera@ucl.cas.cz 
telefon: 222 828 123 
 
ÚČL má zpracovanou vlastní OTM-R politiku a je držitelem ocenění HR Award. 
Další informace ohledně průběhu výběrového řízení a zaměstnání v ÚČL najdete 
na webu: https://ucl.cas.cz/informace-pro-uchazecky-a-uchazece/ 
 

 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním vašeho životopisu a případných dalších 
osobních materiálů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., dáváte souhlas ke 
zpracování vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů 2016/679 (GDPR). Tento souhlas lze po skončení výběrového 
řízení kdykoli odvolat, a to písemně.  
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