
 

 

Děkankám a děkanům filozofických fakult  

v České republice 

 

Spectabilis, 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové se aktuálně potýká s problémem absence kvalifikovaného 

pracovníka na pozici kurátor – etnograf/etnolog v rámci našeho historického oddělení. Stálá 

pracovnice na této pozici čerpá rodičovskou dovolenou a není tak schopna plnit některé akutní úkoly. 

Nejdůležitějším z nich je terénní práce organizačního charakteru při organizaci soutěže o krajskou cenu 

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje.  

Situaci jsem se proto rozhodl řešit vypsáním dočasného místa stážisty. To je určeno studentům 

navazujících magisterských či doktorských studijních programů etnografie, etnologie, kulturní  

a sociální antropologie, popřípadě příbuzných oborů. Místo stážisty je vypisováno jako placené ze 

strany muzea, a to formou DPP. Stážistu hledáme s nástupem od 15. 10. 2018 a délka stáže je 

proponována na 6 měsíců, tzn. do 14. 4. 2019. Podle aktuální situace a spokojenosti muzea lze stáž 

prodloužit. Týdenní pracovní rozsah stáže není předem definován, protože klíčovou součástí stáže 

bude dokumentace lidových výrobců a řemeslníků v regionu, což je pracovní úkon nepravidelný. 

V principu by však šlo o 1 den v týdnu. V návaznosti na kvalitu spolupráce se stážistou lze pracovní 

úvazek v průběhu stáže navýšit. 

Rád bych Vás, spectabilis, požádal o zprostředkování této informace studentům, popř. také  

o doporučení šikovného studenta/tky, na kterou bychom se mohli přímo obrátit. Podle míry ohlasu se 

buď bude či nebude konat výběrové řízení. S případnými otázkami je možné obracet se přímo na mne 

(p.grulich@muzeumhk.cz) nebo na vedoucí historického odd. našeho muzea PhDr. Markétu 

Pražákovou (m.prazakova@muzeumhk.cz).  

Velice Vám děkuji za případnou pomoc a spolupráci. 

S přáním zdárného počátku akademického roku a všeho dobrého 

 

 

 

        doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. 

            ředitel 

 

V Hradci Králové dne 13. září 2018 
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Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

vypisuje místo 

STÁŽISTA – 

ETNOGRAF/ETNOLOG 
 

Ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové vypisuje mimořádné místo stážisty 

v historickém oddělení muzea.  

 Komu je místo určeno: studentům NMgr. či Ph.D. oboru etnografie, etnologie, kulturní a 

sociální antropologie či jiného příbuzného oboru. 

 Časový rozsah stáže: 15. 10. 2018 – 14. 4. 2019, či jinak dle dohody. Cca 1 den v týdnu, 

nepravidelně. Úprava směrem vzhůru je možná podle okolností. 

 Je stáž placená? Ano, jde o placenou stáž formou dohody o provedení práce. 

 Co je náplní stáže: zejména terénní dokumentační a organizační činnosti při přípravě a 

realizaci krajské soutěže Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Podle 

situace další činnosti spojené s oblastí tradiční lidové kultury v Královéhradeckém kraji. 

 Čím vám může být stáž přínosná: poznáte prostředí jednoho z největších muzeí v ČR, 

které má současně statut vědecko-výzkumné instituce. Seznámíte se vlastní zkušeností 

s prací muzejního etnologa, popř. s prací kurátora. Poznáte reálnou živou lidovou kulturu 

v regionu. Získáte kontakty na spoustu zajímavých lidí. Tím vším získáte cennou pracovní 

zkušenost na daleko vyšší úrovni, než v případě krátkodobé praxe, která vám poskytne 

konkurenční výhodu na trhu práce. 

 Proč je mimořádná stáž vypisována: zástup za rodičovskou dovolenou. 

 

 Přihláška (motivační dopis + základní kontaktní údaje): mailem na adresu 

muzeum@muzeumhk.cz 

 Bližší informace: p.grulich@muzeumhk.cz; m.prazakova@muzeumhk.cz 
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