
 

Vážené studentky, vážení studenti Historického ústavu, uvažujete o 

praktické stáži, ale nevíte, jakou instituci oslovit? Inspirujte se! 

Spolupracující partneři Historického ústavu 

 

 

 

Pozn.: V případě zájmu o stáž na některé z uvedených institucí se ještě před kontaktováním partnera obracejte 

na katederního koordinátora, kterým je Mgr. Milan Sovilj, Ph.D.: milan.sovilj@uhk.cz 

 

Inspirace od studentů Historického ústavu, kteří na stáž již vyjeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud vás některý z uvedených* potenciálních zaměstnavatelů zaujal, doporučujeme následující kroky: 

1. Podívat se na jeho stránky pro bližší informace 

2. Pokusit se zaměstnavatele oslovit přes kontaktní údaje uvedené na stránkách s tím, že máte zájem o 

stáž (v případě zájmu o stáž na některé ze spolupracujících institucí nezapomeňte ještě před oslovením 

partnera kontaktovat katederního koordinátora – viz výše) 

3. V případě kladné odpovědi požádat zaměstnavatele o zvací dopis 

4. Kontaktovat Mgr. Martinu Eliášovou: martina.eliasova@uhk.cz, tel.: 493 331 212 

*Studenti mohou samozřejmě oslovit i další potenciální zaměstnavatele dle vlastního výběru, přičemž musí 

dodržet podmínky pro stáže Erasmus (oborová blízkost, země, kde se mohou stáže vykonávat), výše uvedený 

seznam slouží pouze pro inspiraci. 

 

V případě zájmu je možno zprostředkovat kontakt na studentky a studenty, kteří vykonávali stáž na dané 

instituci, a získat tak více informací o konkrétním místě a zaměstnavateli. 

 

Polsko Museum of Folk Culture of the Sudety Foothills in Pstrążna 
Polsko Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój 
Polsko Muzeum Ziemi klodzkiej 

Belgie Office of South Bohemia and the Hradec Králové Region in Brussels 
Belgie Velvyslanectví České republiky v Belgickém království 
Francie Czech Centre in Paris  
Itálie Archivio di Stato di Firenze 
Německo Památník koncentračního tábora Flossenbürg 
Německo University of Bonn - Geography department 
Polsko Archiwum państwowe we Wrocławiu 
Polsko zámek Pszczyna 
Portugalsko Museu Nacional de Arqueologia 
Rakousko Diözesanarchiv St.Pölten 
Slovensko Múzeum Slovenského národného povstania 
Slovensko Považské muzeum v Žilině 
Slovensko Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) 
Slovinsko National Museum of Contemporary History 
Španělsko České centrum Madrid 
Velká 
Británie 

Leeds Museum & Galleries 
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http://www.kudowa.pl/pl/atrakcje/skansen
http://muzeumpapiernictwa.pl/en
http://www.muzeum.klodzko.pl/new/
http://www.krajeveu.cz/en/
http://www.mzv.cz/brussels/cz/index.html
http://paris.czechcentres.cz/cs/
http://www.archiviodistato.firenze.it/asfi/index.php?id=2
http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/start/
https://www.geographie.uni-bonn.de/department-of-geography-university-bonn
http://www.ap.wroc.pl/
http://www.zamek-pszczyna.pl/
http://www.museuarqueologia.gov.pt/
http://www.dasp.at/
http://www.muzeumsnp.sk/
https://pmza.sk/
https://celsi.sk/sk/
https://www.culture.si/en/National_Museum_of_Contemporary_History
http://madrid.czechcentres.cz/cs/
http://www.leeds.gov.uk/museumsandgalleries/Pages/default.aspx

