2‐year postdoctoral fellowship at the Institute of Ethnology of the
Czech Academy of Sciences, Prague
We are happy to announce a 2‐year postdoctoral fellowship starting from January 2019. We expect
the successful candidate to pursue original ethnographic research, publish in internationally
recognised journals and publishing houses, reside in Prague and actively participate in the
intellectual life of the institute including seminars, workshops and conferences.
Candidates should complete their PhD in social anthropology, ethnology or other related discipline
by December 2018 at the latest and no earlier than in December 2013.
Preference will be given to candidates with demonstrable potential to purse outstanding research
and deliver high‐quality publications focusing on issues related to migration, diaspora,
transnationalism, minorities, refugees and/or violence.
We encourage candidates who are eligible to commit to applying for the Marie Skłodowska‐Curie
Individual Fellowship to be hosted by the Institute of Ethnology if they succeed in gaining the
postdoctoral position. Such application would have to be submitted during the first year of the
postdoctoral position to meet the Marie Skłodowska‐Curie Individual Fellowship eligibility criteria.
We offer:
Modest gross monthly salary of 26 000 CZK (approximately 1000 EUR, please note that while this
salary can sustain one person in Prague, relying on it as solely family income is not realistic).
Research only job with no additional teaching or administrative obligations thus giving the
postdoctoral fellow chance to considerably enhance her/his publication record and build more
competitive CV.
The position does not come with any research funding. The successful candidate will be encouraged
to apply for research funding.
If interested apply by 30 September 2018 to office@eu.cas.cz. The application should consist of the
following portfolio in the form of one PDF document:
•

a motivation letter

•

one or two reference letters (could be also sent directly to the above given address by the
reference’s author/s)

•

a brief project (up to 1500 words) specifying what the candidate would focus on during the
postdoctoral fellowship (it is legitimate not to start a new research during the fellowship,
continuing instead in the former doctoral project with emphasis on the publication output)

•

a preliminary work plan

•

CV with the list of publications (including those in press, under review and in preparation)

•

scan of the PhD diploma or supervisor’s statement guaranteeing that the thesis defence of
the applicant is scheduled before 31 December 2018

•

short writing sample in English (preferred), Czech or Slovak (a published article, article
manuscript under review or a thesis chapter).

Výběrové řízení na pozici postdoktorand
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici postdoktorandského
výzkumného pracovníka. Pozice bude obsazena na dva roky, s předpokládaným datem nástupu
v lednu 2019. Od úspěšného uchazeče se očekává, že bude samostatně provádět originální
etnografický výzkum, publikovat v mezinárodně uznávaných časopisech a vydavatelstvích a aktivně
se účastnit dění v ústavu, včetně seminářů, workshopů a konferencí.
Od uchazeče se očekává titul PhD v antropologii, etnologii či jiné blízké disciplíně obhájený
nejpozději v prosinci 2018, ovšem ne dříve než v prosinci 2013.
Upřednostněn bude uchazeč/ka, jehož/jejíž dosavadní práce jasně demonstruje potenciál provádět
vynikající a špičkovými publikacemi završený výzkum zaměřený na otázky migrace, diaspor,
transnacionalismu, minorit, uprchlíků a/nebo násilí.
Kandidátům, kteří splňují kritéria, doporučujeme zavázat se, že v případě získání postdoktorandské
pozice podají také žádost o Marie Skłodowska‐Curie Individual Fellowship hostovaný Etnologickým
ústavem AV ČR, v. v. i.
Nabízíme:
Hrubý měsíční plat cca 26 000 Kč.
Čistě badatelský pracovní úvazek na dobu dvou let, který úspěšné uchazečce/uchazeči umožní plně
se věnovat výzkumu, publikovat a zvýšit si tak v duchu postdoktorandské zkušenosti kvalifikaci pro
další kariérní postup.
Pozice nezahrnuje rozpočet na provádění terénního výzkumu. Úspěšná uchazečka/uchazeč může
počítat s podporou ústavu při grantových žádostech o financování terénního výzkumu.
V případě zájmu zasílejte přihlášky do 30. září 2018 na adresu office@eu.cas.cz. Přihláška
v anglickém jazyce v podobě jednoho dokumentu ve formátu PDF musí obsahovat následující
portfolio:
•

motivační dopis,

•

jeden, nebo dva doporučující dopisy (mohou být zaslány též přímo jejich autory na výše
uvedenou adresu),

•

stručný projekt (max. 1500 slov) s popisem toho, na co se uchazeč/ka chce v případě získání
pozice zaměřit (je legitimní nezačínat nový projekt, ale pokračovat v doktorandském
výzkumu s důrazem na publikační výstupy),

•

předběžný pracovní plán,

•

CV obsahující seznam publikací (včetně publikací v tisku, recenzním řízení či přípravě),

•

kopii diplomu nebo prohlášení školitele, že obhajoby
uchazečky/uchazeče proběhnou nejpozději v prosinci 2018,

•

stručnou ukázku odborného textu napsaného uchazečkou/uchazečem v angličtině
(preferováno), češtině, či slovenštině (může jít o publikovaný text, manuskript v recenzním
řízení či kapitolu disertace).

doktorské

disertace

