
 
Národní filmový archiv hledá  

vedoucí / vedoucího oddělení filmografie a katalogizace 
Hledáme kolegyni či kolegu s chutí řídit středně velký tým odborníků v oblasti filmografie a 
katalogizace, která/ý uvítá možnost realizace vlastních odborných zájmů a nabídku podílet 
se na výzkumných aktivitách Národního filmového archivu (NFA) nebo na tvorbě nových 
informačních systémů. Máte-li zkušenost s koordinací lidí, jste komunikativní, otevření 
novým zkušenostem a láká vás péče o filmové dědictví a rozvoj současného audiovizuálního 
průmyslu, přihlaste se do našeho výběrového řízení.  

Co byste měli na starost? 

Oddělení filmografie a katalogizace NFA vyhledává a zpracovává informace o filmových 
fondech. K jejich popisu využívá interní katalogizační systémy. Podílí se také na tvorbě 
rešerší a na identifikaci a akvizici přírůstků do sbírky. Práce vedoucí/ho obnáší:  

● personální vedení zaměstnanců v oddělení 
● odborné vedení práce oddělení, metodické usměrňování, rozvíjení pracovních 

postupů v oddělení 
● prezentace výstupů oddělení v rámci instituce i navenek 
● vedení nebo koordinace výzkumných aktivit oddělení a vlastní výzkumná činnost 
● administrativní činnosti přímo spojené s vedením oddělení 

 
Očekáváme: 

● VŠ vzdělání  
● studium či praxe v oblasti historie, filmu, archivnictví, kurátorství nebo v příbuzných 

oborech 
● více než roční zkušenost s vedením nebo koordinací týmu 
● schopnost poradit si s administrativou, plánovací, organizační a komunikační 

schopnosti 
● uživatelskou znalost PC (MS Office/Google Suite)  
● spolehlivá znalost angličtiny nebo jiného jazyka relevantního pro obor 

Nabízíme: 

● 13. platová třída, platový stupeň dle dosavadní praxe , osobní ohodnocení a 1

příplatek za vedení 
● flexibilní pracovní dobu, home office, služební notebook, mobil 
● úvazek dle dohody 
● pracoviště v Praze na Žižkově 

1 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzQxWUixaahDVkZGb2xYek9fYk9nMTJ4bXhmQXlnZWl0ZzFj/view?usp=sharing


 

● zázemí a benefity stabilní kulturní instituce:  
○ 5 týdnů dovolené + 5 sick days ročně, stravenky 
○ možnost využití prostředků FKSP - Multisport karta, penzijní připojištění, 

příspěvek na rekreaci aj. 
○ volný vstup do kina Ponrepo a do dalších paměťových institucí včetně galerií, 

muzeí, hradů a zámků i pro rodinné příslušníky 
○ rekreační středisko pro letní dovolenou 

● nástup v září nebo dle dohody 

Pokud se chcete zúčastnit výběrového řízení, pošlete na adresu 
katerina.urbanova@nfa.cz následující dokumenty:  

1. profesní životopis 
2. motivační dopis, ve kterém popíšete mimo jiné své zkušenosti s vedením týmu a 

způsob, jakým byste v Národním filmovém archivu chtěli rozvíjet své odborné zájmy 
3. doporučující dopisy nebo kontakty na reference (výhodou) 
4. ukázky své odborné práce nebo seznam publikační činnosti (výhodou) 

První uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2020. Přihlášky budeme vyhodnocovat průběžně a 
vybraní uchazeči budou pozváni k osobním pohovorům. 

Více na nfa.cz/cz/o-nas/volna-mista 

Odesláním životopisu udělujete Národnímu filmovému archivu souhlas ve smyslu zákona č. 
110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 
2016/679), se zpracováním vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na výše 
uvedenou pozici. 
 
V Praze dne 20. 7. 2020 
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