
Hledáme stážistu pro projekt Plzeňský architektonický manuál (PAM) 

 

Studujete dějiny umění? Zajímáte se o architekturu? Chcete se dozvědět víc o historii Plzně a 
plzeňských domů? A máte v létě čas? Přidejte se k týmu historiků a popularizátorů architektury a 
staňte se stážistou projektu PAM! 

 

Na období od začátku srpna do konce října 2014 hledáme stážistu, který (či která) se bude podílet 
na přípravě projektu Plzeňský architektonický manuál (PAM). Tento projekt, inspirován Brněnským 
architektonickým manuálem (BAM – http://www.bam.brno.cz/), je koncipován jako odborně-
popularizační česko-anglická databáze téměř 140 nejvýznamnějších architektonických objektů a 
souborů staveb v Plzni první poloviny 20. století. Tyto objekty jsou navázány na trasy tří stezek, 
které návštěvníka provádějí historickým jádrem a širším centrem města, Jižním předměstím a 
Bezovkou. Páteří projektu, spojující jednotlivé stezky, je speciální loosovská trasa, spojující místa 
navržených a realizovaných interiérů, jejichž autorem je Adolf Loos a jeho spolupracovníci. 

 

Záměrem stáže je uchazeči, který prokáže autentický zájem o dané téma a odhodlání zapojit se do 
umělecko-historického a kulturního projektu PAM, nabídnout příležitost získat praktické zkušenosti 
s badatelskou i popularizační prací v oblasti dějin architektury, stejně jako možnost se na 3 měsíce 
zapojit do jedinečného projektu a týmu Evropského hlavního města kultury 2015. 

 

Podmínky stáže 

Stáže je nabízena na 3 dny v týdnu (pondělí–středa, jiné dny po domluvě) po dobu 3 měsíců. 
Maximální rozsah pracovní doby je denně od 10 do 16 hodin. Uvědomujeme si, že stáž je 
dobrovolná pracovní pozice, proto se pokusíme kandidátům co nejvíce vyjít vstříc v časovém plánu 
tak, aby se i nadále mohli věnovat jiným závazkům. Stážisté se budou moci zúčastnit i dalších aktivit 
sekce Veřejný prostor a vzdělávání. 

 

Vybraný uchazeč dostane příležitost sbírat zkušenosti v těchto oblastech: 

 vyhledávání, záznam a reprodukce materiálů a asistence při badatelské práci v archivech 

 shromažďování a rešerše dalších podkladů a pramenů 

 komunikace s vlastníky domů, představiteli úřadů včetně archivů a dalšími aktéry 

 asistence při fotografických pracích v terénu 

 naplňování webové databáze projektu a administrativa webu 

 poskytování administrativní výpomoci členům týmu projektu PAM 

 

Vybraný uchazeč dostane příležitost sbírat zkušenosti v těchto oblastech: 

 vyhledávání, záznam a reprodukce materiálů a asistence při badatelské práci v archivech 

 shromažďování a rešerše dalších podkladů a pramenů 

 komunikace s vlastníky domů, představiteli úřadů včetně archivů a dalšími aktéry 

 asistence při fotografických pracích v terénu 

 naplňování webové databáze projektu a administrativa webu 



 poskytování administrativní výpomoci členům týmu projektu PAM 

 

Vstupní požadavky 

Tato stáž je koncipována pro uchazeče, kteří 

 mají autentický zájem o architekturu 20. století a o architektonické a kulturní dědictví města 
Plzně 

 se chtějí podílet na rozvoji jedinečného projektu po vzoru mimořádně úspěšného Brněnského 
architektonického manuálu 

 ocení možnost získávat zkušenosti po boku etablovaných historiků a popularizátorů 
architektury 

 mají alespoň základní znalosti z oblasti humanitních věd a dějin architektury 

 mají zkušenost s prací na PC (s webovými prohlížeči, programy Adobe, MS Office apod.) 

 budou schopni komunikovat s vlastníky domů, představiteli úřadů včetně archivů a dalšími 
aktéry 

 jsou schopni svědomité a precizní práce 

 budou mít schopnost i vůli řešit také zadání administrativní povahy 

 

Místo stáže 

Místem stáže bude kancelář sekce Veřejný prostor a vzdělávání na adrese Sedláčkova 26A, Plzeň, 
prostor Stavebního archivu odboru stavebně správního MMP na adrese Škroupova 5, Plzeň, prostor 
Archivu města Plzně na adrese Veleslavínova 19, Plzeň a další místa v Plzni. Část pracovních úkolů 
bude moci být vykonávána mimo uvedená místa (tzv. na dálku). 

 

Úhrada nákladů 

Stáže ve společnosti Plzeň 2015 o. p. s. jsou nabízené jako neplacená pracovní pozice. Stážistům 
však bude proplaceno stravné (do výše 250,- Kč za den) a cestovní náklady (do výše 100,- Kč za 
den).  

 

Proces přijetí a další informace 

Uchazeče žádáme o zaslání stručného životopisu a motivačního dopisu (v rozsahu cca 1 
normostrany) v elektronické podobě na adresy klimape@plzen2015.cz a kraftovae@plzen2015.cz 
s předmětem Stáž PAM. V e-mailu, prosím, uveďte i telefonní číslo, abychom Vás případně mohli 
kontaktovat i tímto způsobem. 

 

Pro další informace o stáži i projektu Plzeňský architektonický manuál kontaktujte: 

Petr Klíma – manažer projektů v oblasti prezentace a propagace architektury (e-mail: 
klimape@plzen2015.cz, tel.: 777 839 925) 

 

Uzávěrka příjmu přihlášek je v pondělí 14. 7. 2014 ve 12 hodin. 
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Pohovory budou probíhat od 16. do 17. 7. 2014 (v jiných termínech dle dohody s projektovým 
manažerem PAM). O přesném termínu pohovoru budou vyzvaní uchazeči informováni ještě v 
pondělí 14. 7. 2014. 

 

Prosím, berte na vědomí, že stáže nevedou automaticky k zaměstnaneckému poměru. Stážisté se 
nicméně mohou ucházet o pracovní pozice ve společnosti Plzeň 2015 o. p. s., jež jsou standardně 
uveřejňovány na webu společnosti (www.plzen2015.cz). 


