
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na obsazení místa 

postdoktorandky/postdoktoranda (příp. doktorandky/doktoranda) v Oddělení pro 

studium a edici díla J. A. Komenského. 

Filosofický ústav Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná 

instituce, přijme mladého badatele/badatelku (postdoktorandku/postdoktoranda, příp. 

doktorandku/doktoranda před dokončením doktorské práce) v oboru klasická filologie, 

historie, dějiny vědy, pomocné vědy historické, příp. příbuzných humanitních disciplín na 

místo v Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského s perspektivou dvouletého 

působení. Vybraný zájemce bude pracovat na konkrétním projektu soupisových prací 

spojených s vytvářením databáze Komenského korespondence. Projekt je realizován ve 

spolupráci s Oxfordskou univerzitou v rámci projektu Cultures of Knowledge (viz 

http://www.history.ox.ac.uk/cofk/). Termín nástupu - listopad 2010 (případně podle dohody). 

  

Požadavky na uchazeče: 

 ukončené doktorské studium v oboru klasická filologie, historie, dějiny vědy či 

pomocné vědy historické, příp. příbuzných humanitních disciplín (u doktorandů musí 

být záruka, že obhajoba proběhne nejpozději do poloviny roku 2011) 

 kvalitní publikační (či ediční) činnost, výhodou je specializace na kulturní či 

intelektuální dějiny raného novověku  

 znalost práce s běžnými počítačovými databázemi 

 aktivní znalost anglického jazyka 

 dobrá znalost latinského jazyka     

 

Přihláška musí obsahovat: 

 strukturovaný životopis v češtině a angličtině 

 seznam publikovaných prací a separáty nejméně dvou z nich 

 kontakt (adresa, telefon, e-mail) 

 kopie dokladů o VŠ vzdělání 

 

Přihlášku v písemné podobě zašlete doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 

sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo předejte přímo do podatelny ústavu, a 

to do středy 15. 9. 2010, 12:00 hod. Ústní pohovor s uchazeči proběhne do čtrnácti 

dnů po uzávěrce výběrového řízení. 

 

Kontakt: Sekretariát Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: 

flusekr@site.cas.cz, tel.: +420 222 220 124 , fax: +420 222 220 108. Pro bližší informace 

rovněž urbanek@lorien.site.cas.cz 

 

Obálku a případnou e-mailovou korespondenci označte heslem: Výběrové řízení – 

komeniologie. 
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