VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
„4-Německo“
Děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení míst akademických na pracovní pozici:
Akademický pracovník – odborný asistent / Vědecký pracovník
Výzkumné zaměření odborného týmu:
NEUROFILOZOFIE: teorie identity v empirickém výzkumu vědomí
Popis odborné náplně:
Záměrem šestiměsíčního pobytu je badatelská činnost v oblasti neurofilosofie. Hlavní cíle projektu
jsou dva: 1) analýza a klasifikace typů používaných v empirickém výzkumu fenomenálního vědomí,
2) optimalizace formulace tvrzení o identitě pro případy fenomenálního vědomí. Oba stanovené cíle se
týkají vztahu mezi problematikou filosofie mysli a empirických věd o vědomí, jako je především
neurověda a kognitivní psychologie. Na základě analýzy studií z těchto oblastí bude věnována
pozornost způsobům, na jejichž základě dochází ke kategorizaci mentálních, resp. neurovědných
pojmů, které popisují tzv. neurální koreláty vědomí. Dále je cílem výzkumu odstranit některé
nedostatky v tradiční formulaci tvrzení o identitě mezi mentálními a neurofyziologickými stavy a
přispět tak k širšímu přijetí teorie identity v empirickém výzkumu fenomenálního vědomí.
V neposlední řadě bude věnována pozornost konceptu tzv. nevědomých kválií, která je v literatuře
diskutována zatím spíše okrajově, ale má potenciál lépe vysvětlit některé neuropsychologické jevy.
Popis pracovní pozice:
Vybraní pracovníci posílí stávající kvalitní výzkumný tým Philosophie-NeurowissenschaftenKognition na Institut III: Bereich Philosophie Otto-von-Guericke-Universität v Magdeburgu. Jeho
hlavní náplní bude zapojení se do činností odborného týmu a do plnění stanoveného plánu VaV
činností. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků v prestižních zahraničních
impaktovaných časopisech a na významných konferencích, aplikované výsledky, zapojení se do
národních i mezinárodních výzkumných projektů a organizování odborného života na pracovišti
(konference/ semináře/ workshopu apod.).
Kvalifikační požadavky:
- řádně ukončený doktorský studijní program na univerzitě nebo vysoké škole v ČR, nebo řádně
ukončený obdobný studijní program v zahraničí a uznávaný podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, a to s datem ukončení studia před 1. 9. 2011,
- dobrá znalost anglického jazyka (min CAE nebo ekvivalent),
- zkušenosti s výzkumem v oblasti výzkumného tématu odborného týmu.
- podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako
řešitel či spoluřešitel, přičemž se nesmí jednat o interní grant výzkumné organizace,

Tato akce byla realizována v rámci řešení projektu Mobility 3.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008370.

-

publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy1.

Místo může být obsazeno pouze uchazečem na úvazek alespoň 0.5 po dobu až 6 měsíců
Nabízený plat: 114 000Kč (hrubá měsíční mzda –úvazek 1,0 – 40 hod./týden).
Místo výkonu práce: Philosophie-Neurowissenschaften-Kognition na Institut III: Bereich
Philosophie Otto-von-Guericke-Universität v Magdeburgu
Předpokládané datum nástup je: 20. říjen 2018

Požadovaná forma přihlášky uchazeče:
- strukturovaný životopis,
- kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom Ph.D. nebo jeho ekvivalent),
- kopie dokladů prokazující dosaženou úroveň anglického jazyka (CAE nebo ekvivalent),
- úplné bibliografické údaje publikovaných článků v impaktovaných časopisech (uveďte
zejména články vztahující se k zaměření pracovní pozice, a to včetně impakt faktoru časopisu
v době uveřejnění článku),
- úplné bibliografické údaje prací publikovaných ve sbornících významných (uváděných ve
WoS nebo SCOPUS) mezinárodních konferencí vztahujících se k zaměření činnosti na
vyhlašovaném pracovním místě,
- přehled výzkumných týmů (zejména mezinárodních), se kterými uchazeč doposud
spolupracoval vč. projektů, do nichž byl zapojen,
- přehled spolupráce s aplikační sférou a dosažené aplikační výstupy.
Pozn: Datum, k němuž se vztahují impakt faktory a zařazení sborníků do příslušných databází je:

1. 9. 2018
Podrobnější informace jsou k dispozici na https://projekty.zcu.cz/mobility-3.0-uvod.html

Termín pro zveřejnění: 12. 9. 2018
Termín pro podání přihlášek je od 12. 9. 2018 do 12. 10. 2018

Přihlášky uchazečů přijímá:
Mgr. Svatoslava Kožíková, e-mail: kozikova@rek.zcu.cz,
Západočeská univerzita v Plzni – Úsek prorektora pro výzkum a vývoj, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň.
Přihlášku se všemi doklady zasílejte elektronicky.

1

Odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a
zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“.
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