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Národní památkový ústav , prestižní státní výzkumná organizace s posláním 
v oblasti ochrany a prezentace kulturního dědictví České republiky, vypisuje 
výběrové řízení na pozici 

 
PAMÁTKOVÝ INFORMATIK 

 
Hledáme kolegu/kolegyni pro zajímavou a prestižní práci při rozvoji památkové informatiky  
 
Co bude náplní práce 

• správa a rozvoj odborných informačních systémů NPÚ zaměřených na evidenci památkového 
fondu a související dokumentace (evidence a ukládání fotografické a jiné dokumentace, 
evidence památek a památkově chráněných území, archeologických památek, sbírkových 
předmětů, knihovní systémy aj.) 

• kontrola správné funkcionality, návrhy úprav systémů  
• vyhodnocování požadavků ostatních uživatelů na opravy a úpravy daného systému  

• spolupráce s externími dodavateli při realizaci úprav 

• testování provedených úprav, konsolidace dat 

• školení uživatelů a správa uživatelské dokumentace 

• oblast působnosti lze v rámci možností zaměstnavatele částečně přizpůsobit schopnostem a 

zájmům pracovníka 

 
Co požadujeme 

• VŠ vzdělání technického nebo humanitního směru se zaměřením na informační studia, 
knihovnictví apod. (vhodné i pro absolventa/ku, případně studenta dokončujícího studium) 

• orientaci v oblasti správy informačních systémů a aplikačního SW 

• ovládání základního kancelářského software 

• znalost práce s relačními databázemi a dotazovacím jazykem SQL (výhodou) 

• zájem o problematiku památkové péče 

• analytické schopnosti 

• zodpovědný přístup, ochotu učit se novým věcem, samostatnost, spolehlivost, týmovou práci 
 
Co můžeme nabídnout 

• zajímavou práci  

• pracoviště v historickém centru Prahy 

• pružnou pracovní dobou 

• mobilní telefon a notebook 

• stabilitu státní příspěvkové organizace 

• široké spektrum benefitů (stravenky, pět týdnů dovolené, volné vstupy na hrady a zámky aj.) 

• platové zařazení ve 12. třídě (dle NV č. 341/2017 Sb.) 

 
Nástup dle dohody - pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, příp. i zkrácený 
úvazek. 
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V případě zájmu zašlete prosím svůj profesní životopis nejpozději do 15. 6. 2022 na e-mailovou 
adresu stolzova.radana@npu.cz  
 
NPÚ si vyhrazuje možnost zrušit výběrové řízení bez odůvodnění. 
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