
Aktualizováno: říjen 2022, NW

Instituce vhodné pro praxe na Ústavu
informačních studií a knihovnictví

Praxi pro knihovníky řeší: Mgr. Pavlína Kolínová (pavlina.kolinova@ff.cuni.cz)
Praxi pro SNM řeší: Mgr. Nina Wančová, Ph.D. (nina.wancova@ff.cuni.cz)

● Získáte inspiraci, kam jít na praxi
● Seznam je určen jak studentům Bc., tak oběma oborům nMgr.
● Studenti a studentky knihovnictví naopak mohou do novomediálních institucí,

zvláště v případě, že mají zájem o nMgr. Studia nových médií.
● Vždy můžete přijít s vlastním návrhem na instituci (konzultujte)

Podrobnosti: https://uisk.ff.cuni.cz/cs/studium/praxe/
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Instituce pro studenty knihovnictví

Doporučené instituce v Praze
U těchto institucí se uzavírá smlouva, vzor si vyžádejte u garantky praxí.

● Knihovna Národního archivu - nové
○ https://www.nacr.cz/verejnost/knihovna/vitejte
○ Největší veřejná archivní knihovna v ČR, pečuje o více jak 540 000

svazků (z toho je kolem 16 000 svazků tisků do roku 1800)
○ praxe v běžném provozu i s možností práce se starými tisky, případně

s návštěvou archivních oddělení
○ Kontakt: Eva Uzlová, eva.uzlova@nacr.cz

● Nadace OSF - nové
○ Nadace Open Society Fund podporuje a vzdělává občanskou

společnost a rozvíjí stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do
dění ve svém okolí.

○ Knihovnický projekt: Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím
○ Kontakt: Lucie Plešková (lucie.pleskova@osf.cz)

● Vědecká knihovna Fyzikálního ústavu AV ČR - Cukrovarnická - nové
○ ALEPH, akvizice open access, evidence vědy (sytém ASEP)
○ Životopis zasílejte Karolíně Dědičové: dedicova@fzu.cz
○ Podrobnosti o praxi

● Knihovna Jiřiny Šiklové
○ Největší veřejná knihovna specializovanou na genderová a feministická

témata ve střední a východní Evropě
○ Fond: v češtině a angličtině, odborná literatura, beletrii i šedá literatura
○ Náplň praxe: běžný chod knihovny (katalogizace v čj i aj), spolupráce

na projektu „Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové – po stopách
ženské vzdělanosti,” rešerše, spolupráce na tezauru

○ Kontakt: library@genderstudies.cz
● Knihovny Univerzity Karlovy

○ Právnická fakulta
○ 1. lékařská fakulta
○ Knihovna T.G.M.
○ Matematicko-fyzikální fakulta, Odd. informatické
○ Přírodovědecká fakulta, Knihovna geografie
○ pobočky Hollar, Jinonice, Opletalova, depozitář Krystal
○ Knihovna FSV (https://knihovna.fsv.cuni.cz/): motivační dopis, kde

specifikujete svůj zájem zasílejte na petr.holubetz@fsv.cuni.cz a v kopii
irena.prazova@fsv.cuni.cz) - nové

● Národní knihovna
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○ V případě velkých institucí si najděte přímo konkrétní oddělení a
kontaktujte je

○ Oddělení rukopisů a starých tisků, kontakt: Renata.Modrakova@nkp.cz
● Knihovna DAMU - nové

○ Univerzitní knihovna se sídlem v centru Prahy se specializuje na
literaturu, závěrečné a jiné práce studentů, audiovizuální materiály i
periodika vztahující se k divadelní vědě a divadlu

○ Kontakt: dr. Iveta Davidová (iveta.davidova@damu.cz)
○ Více o knihovně:

https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/fondy-knihovny-damu/
● Projekt Udržitelná knihovna - nové

○ spojení ekologie, tématu udržitelnosti a mladého týmu
(https://udrzitelna.knihovna.cz

○ motivační dopisy zasílejte na udrzitelna@knihovna.cz)
● eSbírky (https://www.esbirky.cz/) - nové

○ pro zájemce o digitální kulturní dědictví
○ Podrobnosti o praxi
○ uzavírá se po standardní smlouva na vzoru Národního muzea o

dobrovolnictví), kontakt: karolina.hulanska@nm.cz
● Národní muzeum

○ Knihovna, https://www.nm.cz/knihovna-narodniho-muzea#novinky
včetně oddělení rukiopisů a starých tisků

○ průběžně aktualizovaná nabídka pozic
https://www.nm.cz/spoluprace/stante-se-dobrovolnikem - nové

● Knihovna Akademie múzických umění - Filmová fakulta
(https://www.famu.cz/cs/fakulta/knihovna/)

● Knihovna Historického ústavu AV ČR (i straré tisky, kontakt:
skudrnova@hiu.cas.cz)

● Akademie věd
○ Oddělení pro digitální knihovnu (Knihovna AV ČR):

https://www.lib.cas.cz/digitalni-knihovna/ - kontakt, kam zasílejte
motivační dopisy: kersch@knav.cz - nové

○ Archeologický ústav, Odd. informačních zdrojů
○ KNAV - Knihovědné oddělení
○ Knihovna Psychologickoho ústavu
○ Knihovna Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. (kontakt:

nepalova@udu.cas.cz)
● Česká televize

○ Správa programových fondů (Archiv a programové fondy)
○ Studijní knihovna ČT (domlouvejte praxi s

Karel.Matejka@ceskatelevize.cz s dostatečným předstihem; instituce
má svůj vlastní vzor smlouvy)
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● Knihovna na České zemědělské univerzitě (Praha)
● Francouzský institut - Mediatéka  (nutná znalost francouzštiny na úrovni

min. A2)
● Institut umění - Divadelní ústav
● Institut klinické a experimentální medicíny (knihovna IKEM)
● Libri Prohibiti (pro studenty 3. ročníků či nMgr., ideálně se zájmem o historii,

samizdat a exilovou literaturu)
● Národní lékařská knihovna (jen na výpůjční pult)
● NFA,Národní filmový archiv
● Neziskovky.cz, Knihovna
● Památník národního písemnictví
● Policejní akademie ČR v Praze
● Rádio Svobodná Evropa/Radio Free Europe/Radio Liberty (přihlaste se zde:

https://www.rferl.org/jobs/detail/MLT5588-1901.html)
● Umělecko-průmyslové muzeum
● Vysoká škola ekonomická, CIKS
● Městská knihovna Praha (vyhlédněte si konkrétní pobočku, oddělení či

projekt a kontaktujte jaroslava.jedlickova@mlp.cz)
○ pobočka Novoborská (vhodné i pro 1. ročník)
○ Oddělení pro děti a mládež v Ústřední knihovně

● Specializovaná knihovna Českého hydrometeorologického ústavu - nové
○ Veřejná knihovna se sídlem v Praze-Komořanech, fond je zaměřený na

meteorologii, klimatologii, hydrologii a kvalitu ovzduší.
○ Náplň praxe: pomoc při pravidelné revizi knihovního fondu (cca 50 000

svazků v knihovně v Komořanech a ve skladu v Brozanech), zavedení
čárových kódů do knih.

○ Kontakt: Stanislava Machová (stanislava.machova@chmi.cz)
○ Více o knihovně https://www.chmi.cz/informace-a-sluzby/knihovna

● Středoevropská observatoř digitálních médií (Central European Digital
Media Observatory, CEDMO) - nové

○ nezávislé multidisciplinární centrum zaměřené na výzkum
dezinformací, pro mapování šíření a odhalování dezinformací využívá
prvky umělé inteligence, věnuje se posilování digitální a mediální
gramotnosti a rozvoji fact-checkingových platforem

○ Náplň praxe: nehonorovaná stáž, seznámení s hlavními tématy v
oblasti boje proti dezinformacím a s evropskými mechanismy či
institucemi, které se těmto tématům věnují.

○ Kontakt: Anja Grabovac (anja.grabovac@fsv.cuni.cz)
○ Více o projektu https://cedmohub.eu/cs/ a

https://www.aic.fel.cvut.cz/projects/central-european-digital-media-obse
rvatory-cedmo
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Doporučené instituce mimo Prahu

● Vědecká knihovna v Olomouci
○ https://www.vkol.cz/
○ Vědecká knihovna v Olomouci patří mezi univerzální veřejně přístupné

odborné knihovny, je druhou nejstarší a třetí největší knihovnou svého
druhu v České republice.

○ Rozmanitost a úplnost fondu knihovny je dána především tzv. právem
povinného výtisku

○ Kontakt: Alena Krupičková (alena.krupickova@vkol.cz)
● Knihovna v obci Březnice

○ Malá mětstská knihovna, která používá knihovnáí systém TRITIUS
○ Možnost vyzkoušet si práci se čtenáři a samostatnou práci na

výpůjčním protokolu
○ Kontakt: knihovna@breznice.cz

● České Budějovice, Jihočeská univerzita
● Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

○ Knihovna je krajská, vědecká i měststká zároveň
○ Praxe v letních měsících, seznámí se všemi odděleními a funkcemi

knihovny včetně metodické
○ Přes školní rok je možné na praxi zažít i komunitní, vzdělávací a

kulturní akce knihovny
○ Kontakt: svikova@cbvk.cz

● Muzeum Mladoboleslavska (knihovna) - nové
○ http://www.muzeummb.cz/ (muzejní knihovna, práce s badateli)
○ Kontakt: pavel.sosnovec@muzeummb.cz)

● Český Těšín, Muzeum Těšínska
● Hradec Králové, UK, Farmaceutická fakulta
● Hradec Králové, Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví
● Liberec, Technická univerzita
● Litvínov, Městská knihovna
● Moravská Třebová, Vojenská střední škola
● Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství
● Polička, Městské muzeum a galerie
● Příbram, Knihovna Jana Drdy
● Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna
● Teplice, Regionální knihovna
● Uherské Hradiště, Knihovna BBB
● Ústí nad Labem, Muzeum města
● Vsetín, Masarykova veřejná knihovna
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Instituce s rámcovou smlouvou
U těchto institucí se neuzavírá smlouva, ale vyplňuje se pouze rozhodnutí o přidělení na praxi, kde je
podpis garantky praxí a studenta.

● Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (radka.taucova@sos.cas.cz)
● Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk (l.adamova@knihovna-pardubice.cz)
● Institut Bohuslava Martinů (zoja@martinu.cz)
● Akademická knihovna JU: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

(landovah@lib.jcu.cz)
● Knihovna akademie věd, v.v.i. (jandera@knav.cz)
● Městská knihovna Tábor (reditel@mkta.cz)
● Knihovna Masarykovy demokratické akademie, z.s.

(info@masarykovaakademie.cz)
● Národní technická knihovna (alena.chodounska@techlib.cz)

Instituce pro studenty Studia nových médií
Studenti oboru Studia nových médií si častěji volí instituci sami a častěji chodí na praxi do
soukromých firem. To ale neznamená, že by nemohli jít do instituce typu knihovny. Zvláště u větších
institucí mohou uplatnit svoje dovednosti a o jejich znalosti a dovednosti je v těchto institucích zájem.

● Správa sociálních sítí v Kampusu Hybernská - nové
○ správa sociálních sítí jako Facebook, Instagram a Twitter, ale také

tvorbu newsletterů a tvorba kreativního obsahu pro sociální sítě -
vědecká, kulturní a inovační témata

○ Můžete se těšit na řadu zajímavých akcí, přátelský kolektiv a tvůrčí
prostředí mezi mladými lidmi

○ Nástup nejlépe září nebo říjen 2022, průběžné plnění praxe
○ Kontakt: gabriela.mesicova@ruk.cuni.cz (manažerka komunikace

HYB4CITY)
○ Nemusíte mít velké zkušenosti v oboru, ale důležitá je kreativita a

ideálně pozitivní vztah ke kultuře, vědě a inovacím
● Kube Games s.r.o.

○ Kube Games je nezávislé malé herní studio
○ Vždy záleží v jaké fázi procesu vývoje hry se aktuálně studio nachází,

nicméně praxi je možné vždy zaměřit na marketing hry, PR a testování.
Další náplň práce (UX design či programování po dohodě)

○ Kontakt: Lucie Pavlačková, info@imperiumsgame.com
● Nadace OSF - nové

○ Nadace Open Society Fund podporuje a vzdělává občanskou
společnost a rozvíjí stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do
dění ve svém okolí.
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○ Program zaměřený na digitalizaci státu: Náš stát, naše data
○ Program na podporu dobré novinářsképraxe (Novinářská cena)
○ Kontakt: Lucie Plešková (lucie.pleskova@osf.cz)

● Online autosalon AUTOiBUY
○ https://www.autoibuy.com/
○ Kontakt: Markéta Schröcková marketa@autoibuy.com
○ Správa sociálních sítí, online marketing, vztahy s veřejností

● Udržitelná knihovna
○ spojení ekologie, tématu udržitelnosti a mladého týmu
○ https://udrzitelna.knihovna.cz
○ motivační dopisy zasílejte na udrzitelna@knihovna.cz)

● The Lutheran World Federation Prague - nové
○ https://www.lutheranworld.org/country/czech-republic
○ Nezisková organizace působící celosvětově
○ Obsah praxe: Data management, práce se systémem PMER (planning,

monitoring, evaluation and reporting), digital learning, humanitární
témata (zneužívání, sebeobrana apod.)

○ Kontakt: nela.kreplova@lutheranworld.org
● Zlín design week

○ Akci pořádá Fakulta multimediálních komunikací UTB
○ Hledají (1) Manažera a produkčního, (2) Manažera sales, (3) Členy

realizačního týmu s nápady
○ Více informací najdete v náborové prezentaci

● Hudební dům s.r.o
○ Práce ve specializovaném hudebním e-shopu

(https://www.hudebni-dum.cz/)
● Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

○ Státní organizace pod Ministerstvem zdravotnictví ČR zaměřená na
výzkum

● Makevision s.r.o.
○ Pro zájemce o kvalitativní výzkumné metody (https://makevision.cz/)

● Kokoza (https://kokoza.cz/)
○ Občansky prospěšná společnost se zaměřením na kompostování a

ekologii ve městě, sídlí v Praze
○ Můžete pracovat na budování komunity, sociálních sítích nebo jiných

projektech. V případě zájmu napište motivační dopis Aničce:
anicka@kokoza.cz

● Seznam.cz Zprávy
○ tým podcastů, newsletterů a sociálních médií (pí. Němečková:

hana.nemeckova@sz.cz)
● Ústav pro studium totalitních režimů (https://www.ustrcr.cz/

○ Pro zájemce o technologie ve vzdělávání (aplikace HistryLab)
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○ Digitální kulturní dědictví, práce s filmovými materiály
○ Reflexe muzejní prezentace a téma vzpomínání ve veřejném prostoru

● Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
○ Nezisková organizace zabývající se výzkumem a edukaci v oblasti

mezinárodních vztahů
○ Kontakt: PhDr. Ivana Karásková, Ph.D., analytička a koordinátorka

projektů (Kontakt: ivana.karaskova@amo.cz)
● Fullmoon (https://www.fullmoonzine.cz)

○ Praxe v hudebním časopse, který přeshuje do filmu, komiksu, literatury
či designu

○ Kromě obsahu se soustředí i na nadčasový grafický design (studio
Carton Clan)

○ Buduje osobní vztahy se čtenáři
○ Více informací v náborové prezentaci
○ Kontakt Maria Pyatkina: maria@fullmoonmagazine.cz

● eSbírky - nové
○ Pro zájemce o digitální kulturní dědictví
○ https://www.esbirky.cz/
○ Podrobnosti o praxi
○ Kontakt: karolina.hulanska@nm.cz

● SlowTech Institute
○ https://slowtechinstitute.org/
○ Příprava materiálů pro veřejnost o zdravém vztahu k technologiím
○ Tvorba multimediálního obsahu, rešerše k nejrůznějším tématům
○ Osvojení si práce s růzými cílovými skupinami
○ Popularizace témat na základě vědeckých výzkumů

● Q Designers (https://www.qdesigners.co/)
○ Pro zájemce o UX a inovační design
○ Kontakt: Nikol Mouchová (n.mouchova@qdesigners.co)

● Inovační laboratoř Univerzity Karlovy
○ Centrum praktického vzdělávání v oblastech podnikavosti a digitální

gramotnosti - https://www.inovacnilaborator.cz/
○ Hledají (1) Propagace  a marketing, (2) podílet se na Inovačních

stážích, (3) Tvorba podcastů pro učitele podnikavosti
○ Kontakt Jan Veselý jan.vesely@ruk.cuni.cz
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