
 

 

 

 

 

 

PID: AMU/23/001538 

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen 

FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Projektový/á manažer/ka FAMU 

pro projekt NAKI. 

 

Požadavky: 

• minimálně středoškolské vzdělání  

• výborné organizační a komunikační schopnosti 

• časová flexibilita 

• praxe v oblasti projektového managementu a administrace grantových projektů 

výhodou 

• obeznámenost či přímo praktická zkušenost s grantovým programem NAKI výhodou 

• aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem 

• pokročilá úroveň práce na PC 

• pečlivost, zodpovědnost, ochota učit se novým věcem, samostatnost 

 

Náplň práce: 

• administrace grantového projektu NAKI III (viz https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-

program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-kulturni-identity-na-

leta-2023-az-2030-cs-2500) „Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti 

herních aplikací“ 

• průběžná kontrola plnění podmínek grantového projektu, podíl na přípravě průběžných 

zpráv a závěrečné zprávy  

• komunikace s řešitelským týmem, organizace schůzí, pořizování zápisů 

• zajišťování nákupů, cestovních příkazů, smluv a dohod o provedení práce podle 

vnitřních předpisů FAMU a podmínek grantového programu 

• organizace třídenní mezinárodní vědecké konference v roce 2027 

 

Rozsah práce a odměna: 

• 25 hodin práce měsíčně  

• odměna formou dohody o provedení práce ve výši 7 500 Kč měsíčně 

• pozice v projektu je na dobu od března 2023 do prosince 2027 
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Nabízíme: 

• zapojení do inovativního výzkumného projektu zaměřeného na archivaci a prezentaci 

počítačových her  

• práce z velké části na home office, pružná pracovní doba (pozice je vhodná i pro VŠ 

studující, osoby na rodičovské dovolené apod.) 

• do budoucna možnost zapojení do dalších projektových činností v rámci FAMU 

a navýšení DPP/úvazku 

 

Nástup: 1. 3. 2023 nebo dle dohody 

 

Písemné přihlášky obsahující strukturovaný profesní životopis a motivační dopis zasílejte do 

5. 2. 2023 na e-mail: kristyna.sperkova@famu.cz 

 

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz. 

 

Upozornění: 

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním 

poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) 

a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. 

Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-

deska/ochrana-osobnich-udaju/ 

 

 

 

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA 

děkanka FAMU        Zveřejněno dne 16. 1. 2023 
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