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V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í 

 

 Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na 

obsazení pracovního místa akademického pracovníka na uvedeném pracovišti: 

 

ředitel/ředitelka Ústavu etnologie FF UK 

 

 Požadavky: 
1. VŠ vzdělání humanitního směru (v některém z oborů navázaných na oblasti antropologie a 

etnologie) 
2. Minimálně titul Ph.D. 
3. Životopis, včetně bibliografie a přehledu pedagogické činnosti 
4. Koncepce rozvoje ústavu a studia, zejm. s ohledem na vztah etnologického a 

antropologického směru (vypracovává se minimálně na 3 roky dopředu, rozsah maximálně 10 
stran) 
 

Součástí koncepce je především: 
a) Zhodnocení současného stavu pracoviště 
b) Oblast personálního rozvoje 
c) Rozvoj pedagogické činnosti a koncepce studia 
d) Rozvoj vědecko-výzkumné činnosti a oblasti jejího rozvoje 
e) Výhled dalších možností rozvoje pracoviště (struktura pracoviště, možnosti rozšíření 

stávajícího profilu, atd.) 
 

5. Nejbližší možný termín nástupu 1. 10. 2014 

6. V případě, že ve výběrovém řízení uspěje uchazeč, který není stávajícím akademickým 

pracovníkem FF UK, bude s tímto uchazečem uzavřena pracovní smlouva na pozici 

akademického pracovníka FF UK a následně bude děkanem fakulty jmenován do funkce 

ředitele Ústavu etnologie. V případě úspěchu uchazeče, který je stávajícím akademickým 

pracovníkem FF UK, bude tento uchazeč děkanem fakulty jmenován do funkce ředitele 

Ústavu etnologie. 

7. Přihlášky je možno posílat nejpozději do 31.8.2014. 
 

Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem, ověřenými doklady o vzdělání, 

kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti zasílejte 

inzerátu na adresu: Eva Antošová, personální oddělení FF UK v Praze, Nám. Jana Palacha 

2, 116 38, Praha 1. 

Obálku označte viditelně nápisem: KONKURZ – ÚSTAV ETNOLOGIE 

 

 

doc. PhDr. Mirjam Friedová, Ph.D. 

                                                                                                              děkanka FF UK 

Uveřejněno v deníku  

Lidové noviny dne 17.7.2014 
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