
 
ČR – Ústav pro studium totalitních režimů, o.s.s. 

 

vyhlašuje dne 12. 1. 2023 

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

vědeckého pracovníka / vědecké pracovnice 

se zaměřením na problematiku československého domácího odboje za 2. světové války  

místo výkonu práce: Praha, platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších přepisů, termín 

nástupu: nejdříve 1. března 2023 (nebo dle dohody), pracovní poměr: na dobu neurčitou, 

zkušební doba: tříměsíční, rozsah úvazku 1,0. 

 

Požadujeme: 

➢ VŠ vzdělání v oboru historie či příbuzných oborů (titul Ph.D. výhodou) 

➢ Zkušenosti ze základního výzkumu československých dějin se zaměřením na léta 

1938–1945, specializace na problematiku čs. domácího odboje za 2. světové války 

výhodou 

➢ Znalost německého jazyka výhodou 

 

Očekáváme: 

➢ Schopnost samostatné i týmové výzkumné práce 

➢ Schopnost zpracovávat odborné a popularizační texty pro tištěné a elektronické 

výstupy připravované Ústavem 

➢ Zapojení do přednáškové, konzultační a popularizační činnosti Ústavu 

 

Nabízíme: 

➢ Zajímavou a smysluplnou práci se zázemím velké vědecko-vzdělávací instituce, 

organizační složky státu 

➢ Home office 

➢ 5 týdnů dovolené 

➢ 5 dní indispozičního volna 

➢ Stravenky 

➢ FKSP 

➢ možnost dalšího vzdělávání 

 

Náležitosti písemné přihlášky: 

• Strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností, dosavadní 

profesní kariéry, případných grantových a zahraničních zkušeností; seznam odborných 

i populárně vědeckých publikací) 

• Motivační dopis 

• Návrh vlastního výzkumného projektu spadajícího do problematiky československého 

domácího odboje za 2. sv. války (cca čtyřletý projekt). Do návrhu uchazeč / uchazečka 

uvede: 

vědecký a společenský význam projektu 

aktuální stav výzkumu v dané oblasti 

v čem je projekt inovativní a jaký má být jeho očekávaný přínos 

pramenná základna a výzkumné metody projektu 

plánované výstupy projektu 



časový harmonogram projektu (po jednotlivých letech) 
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete kompletní přihlášku na adresu tatana.zabrodska@ustrcr.cz  
nejpozději do 31. 1. 2023 (včetně) 
Ústav si vyhrazuje právo zrušit toto řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat na tuto pozici žádného 
uchazeče/žádnou uchazečku. Osobní údaje neúspěšných zájemců/zájemkyň budou skartovány.  
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