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Kurátor 

 
 

Národní muzeum – Historické muzeum vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 

  

Kurátor sbírky malovaných obrazů, grafických portrétů a dřevořezeb 
v Oddělení starších českých dějin 

 

   
 
Místo výkonu práce: 
Národní muzeum – Historické muzeum, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1 
  
Nástup:  
květen 2022 nebo dohodou 
  
Požadavky pro výkon práce: 

- vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění, další vzdělání v oblasti příbuzných oborů, historie, 

archivnictví apod. výhodou, 

- orientace v problematice dějin českého i světového výtvarného umění od středověku do počátku 

20. století, výhodou zaměření na české sochařství pozdního středověku, baroka, malířství 19. století,  

- orientace v problematice památkové péče, preventivní konzervace a restaurování (součástí práce je 

odborná manipulace se sbírkovými předměty), 

- orientace v muzejní legislativě (zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), 

- schopnost samostatné i kolektivní odborné práce, komunikativnost, kultivovaný projev a vystupování, 

organizační schopnosti, aktivní přístup k práci, 

- praxe či předchozí zkušenost s prací v muzeu, galerii nebo jiné kulturní organizaci výhodou, 

- dobrá znalost práce na PC (MS Office, Outlook), znalost práce s katalogizačními databázemi výhodou, 

- dobrá uživatelská znalost cizích jazyků (zejména angličtina, němčina), 

- schopnost fotografování a grafické úpravy fotografií výhodou, 

- trestní bezúhonnost. 

Upřesňující informace: 
Pracovní náplň: 

- odborná péče o svěřené sbírkové fondy včetně sbírkotvorné činnosti, 

- vytváření rešerší, odborné konzultace, badatelský provoz, 

- vědecká práce, evidenční, inventarizační, publikační a přednášková činnost, 

- příprava výstav a propagační činnost, 

- podíl na administrativě oddělení. 

Nabízíme: 
- pracovní úvazek 1,0, 
- pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce, 
- zázemí a stabilitu významné kulturní instituce se sídlem v centru Prahy, 
- práce se sbírkami mezinárodního významu, 
- možnost realizace vlastních výzkumných projektů, 

- příležitost k osobnímu rozvoji v národním i mezinárodním prostředí pod vůdčí muzejní institucí v ČR, 
- 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, příspěvek na stravování. 

Odměňování: 
Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 
Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
  
Termín pro podání přihlášky: 
6. 3. 2022 
  
Přihlášky zasílejte na e-mail: personalni@nm.cz, zprávu označte v předmětu "kurátor OSČD". Neúplné 
přihlášky budou vyřazeny. 
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Způsob zpracování přihlášky: 
Motivační dopis 
Strukturovaný profesní životopis včetně výběru publikační činnosti a odborných aktivit (jméno, příjmení a titul 
uchazeče, telefonické a e-mailové spojení na uchazeče) 

Pohovor s vybranými kandidáty se předpokládá ve dnech 22.-25. 3. 2022. 

Kontakt: 
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Přibyl, Ph.D., vedoucí Oddělení starších českých dějin,  
                               tel.: 224 497 364, e-mail: petr.pribyl@nm.cz 
 
  
Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. 
 
Odesláním životopisu udělujete Národnímu muzeu souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání 
a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to 
maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat. 


