
Výběrové řízení na pracovní pozici 

Entomolog – kurátor entomologických sbírek 

 

Ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové vypisuje pro přírodovědecké oddělení muzea 

výběrové řízení na pracovní pozici entomolog – kurátor entomologických sbírek. 

 

Kvalifikační a osobnostní předpoklady: 

 Vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského stupně se zaměřením na 

entomologii či na příbuzné obory. Výjimečně lze akceptovat bakalářské vzdělání 

s podmínkou následného doplnění vzdělání. 

 Pedagogické minimum či jiná forma pedagogického vzdělání nebo pedagogická praxe 

významnou výhodou. 

 Kvalitní orientace v taxonomii a regionální faunistice hmyzu. 

 Schopnost samostatné odborné práce v oboru. 

 Schopnost týmové spolupráce na vědeckých i výstavních a edukačních projektech. 

 Praktická znalost terénních entomologických metod.  

 Schopnost myšlení v interdisciplinárních rovinách. 

 Průběžné zvyšování kvalifikace. 

 Aktivní znalost anglického jazyka na úrovni pro komunikaci v oboru. 

 Lidská, odborná a publikační loajalita vůči instituci.  

 Praxe v oboru výhodou. 

 

Náplň práce 

 Samostatná kurátorská správa a rozvoj entomologického sbírkového fondu MVČ.  

 Vědecká badatelská činnost a vědecká i popularizační publikační činnost.  

 Aktivní grantová činnost vědeckého i rozvojového typu. 

 Autorský podíl na individuálních či kolektivních výstavních a edukačních projektech MVČ vč. 

digitálních výstav. 

 Aktivní spolupráce se zahraničními institucemi. 

 Konferenční činnost a sdílení výsledků práce v oboru. 

 Spolupráce s jednotlivými odděleními muzea včetně případného možného podílu na 

pedagogické práci MVČ. 

Nabízíme 

 Atraktivní prostředí jednoho z největších a nejstarších českých muzeí. 

 Renomé registrované vědecko-výzkumné organizace nadregionálního významu.  

 Stabilitu veřejné instituce zřízené Královéhradeckým krajem. 

 Přátelský pracovní kolektiv tvořený odborníky v různých vědních odvětvích. 

 Protože pracoviště prochází stěhováním, lze nejen převzít jednu z největších 

entomologických sbírek ve střední Evropě, ale současně i zcela jedinečnou možnost aktivně 

ovlivnit její nový život v nových prostorách. Taková situace se opakuje jednou za desítky let. 



 Institucionální podporu grantové činnosti na obdobné úrovni jako v akademické sféře, vč. 

interního grantového systému organizace.  

 Možnost zahraničních výjezdů a stáží Erasmus. 

 Výkonostní ekonomickou podporu vědecké publikační činnosti, avšak bez drakonického 

tlaku obvyklého na vysokých školách. 

 Možnost dalšího odborného růstu. 

 25 dní dovolené + 3 dny indispozičního volna + možnost home office dle vnitřních pravidel 

organizace. 

 Pružná pracovní doba. 

 Stravenkový paušál ve výši 100,- Kč/den. 

 Angličtina na pracovišti.  

 Volné vstupy do objektů muzeí a galerií v ČR i ve světě (AMG, ICOM). 

 

Rozsah úvazku 

 Pracovní poměr  na dobu určitou s možností trvalého pracovního poměru.  

 Cca do 31. 12. 2021 – 0,5 úvazku. 

 Cca od 1. 1. 2022 - úvazek 1,0. 

 Nástup možný dle dohody. 

 

Výběrové řízení 

Uchazeči na uvedenou adresu zašlou: 

 přihlášku/motivační dopis; 

 strukturovaný životopis s přehledem odborné a případné dosavadní publikační a grantové 

činnosti; 

 čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti (v případě uzavření pracovního poměru bude 

prokázáno výpisem z rejstříku trestů); 

 kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřené kopie by byly dodány až s uzavřením 

pracovního poměru); 

Uchazeči se mohou hlásit na adrese muzeum@muzeumhk.cz do 29. července 2021.   

Výběrové řízení proběhne v závislosti na epidemických podmínkách kontaktně v Hradci Králové 

v některém z objektů MVČ, bude upřesněno. 

 

Bližší informace – organizační: Bc. Hana Hembalová, asistentka ředitele, muzeum@muzeumhk.cz, 

734203273, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové. 

Bližší informace odborné – RNDr. Věra Samková, Ph.D., vedoucí přírodovědeckého oddělení, 

v.samkova@muzeumhk.cz, 604 717 412.  

  

 

mailto:muzeum@muzeumhk.cz
mailto:v.samkova@muzeumhk.cz

