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Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci 
projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU 
(HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Kariéra 
začínajících 
vědeckých 
pracovníků

na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity

Aktuální nabídku studijních programů a volných 
pracovních míst na Filozofické fakultě MU 
najdete na webových stránkách:

www.phil.muni.cz/uchazeci
www.phil.muni.cz/kariera

Pokud vás některý z nabízených studijních 
programů zaujme, neváhejte podat 
elektronickou přihlášku a v případě dotazů 
kontaktovat studijní oddělení fakulty: 

Telefon: +420 549 49 7534
E-mail: phd@phil.muni.cz

V případě zájmu o volné pracovní místo, 
neváhejte podat elektronickou přihlášku  
a s dotazy kontaktovat personální oddělení: 

Telefon: +420 549 49 5227
E-mail: kariera@phil.muni.cz        

Filozofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Co získáte?

— Budete studovat a pracovat v příjemném 
prostředí modernizovaného 
historického areálu v centru Brna.

— K dispozici budete mít kvalitní technické 
vybavení i nejnovější software a většinu 
administrativy vyřídíte elektronicky.

— Své kolegy a kolegyně můžete poznávat  
i neformálně na některé z fakultních 
společenských akcí.

— Spoustu slev a výhod získáte se 
studentskou kartou ISIC nebo s kartou 
ITIC pro akademické zaměstnance.

— Umožníme  vám získávat a sdílet 
zkušenosti na zahraničních pobytech.  



Nastartujte svoji vědeckou kariéru 
ve stabilní, moderní a neustále se 
rozvíjející instituci

— Patříme mezi zakládající fakulty 
Masarykovy univerzity a nabízíme nejvyšší 
počet studijních programů.

— Počtem zaměstnanců i studujících 
se řadíme mezi tři největší fakulty 
Masarykovy univerzity. 

— Využíváme inovativní metody ve 
vědě i ve vzdělávání. Vybudovali jsme 
moderní zázemí pro rozvoj humanitních 
a společenských věd.

— Dlouhodobě usilujeme o udržitelný 
provoz – samozřejmostí je pro nás třídění 
odpadu včetně kompostování, vytápění 
a  klimatizaci budov řídí inteligentní 
systémy, spotřebu papíru neustále snižuje 
pokračující elektronizace úřední agendy. 

— V roce 2021 jsme získali prestižní ocenění 
HR Excellence in Research – evropskou 
certifikaci řízení personálních procesů ve 
výzkumné organizaci.  

Co vás čeká?

— Zapojení do špičkového výzkumu
— Možnost získat prestižní granty a stipendia
— Příležitost účastnit se rozvojových aktivit 

nabízených všem doktorandům napříč 
univerzitou

— Možnost neustále se vzdělávat a rozvíjet 
v dovednostech a schopnostech 
potřebných pro výzkum, vývoj a výuku

— Využijete odborné zdroje univerzity
— Svůj výzkumný projekt představíte na 

českých i zahraničních konferencích
— Aktivní podpora při zahraničních 

výjezdech a stážích
— Zapojení do české a mezinárodní  

vědecké komunity
— Přednášky českých a zahraničních 

odborníků
— Odborný a vstřícný přístup školitele 

a podporu oborové rady
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