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STÁŽ V ČESKÉM CENTRU LONDÝN  

České centrum Londýn hledá stážisty, kteří by se stali silnou oporou našeho týmu 

od března 2022. 

 

Nabízíme dva typy studentských stáží: 

PREZENČNÍ STÁŽ, která probíhá v prostorách naší kanceláře v centru Londýna 

a z části v dalších institucích, se kterými České centrum v daném období 

spolupracuje. Tato stáž je vhodná pro studenty, kteří v dané době studují v 

Londýně a jsou shopni do Českého centra alespoň jeden den v týdnu docházet, 

účastnit se akcí Českého centra a zbytek stáže absolvovat online. 

DISTANČNÍ ONLINE STÁŽ, která probíhá výhradně online prostřednictvím 

emailu a Zoomu. Stáž je určena zejména pro zájemce z České republiky. 

 

 

 
 

Obě formy stáže v Českém centru Londýn jsou vhodné pro studenty vysokých škol, 

kteří mají jako hlavní studijní obor marketing, PR, Arts management, 

multimediální studia nebo filmovou/divadelní produkci. 

Stáže probíhají ve formě dobrovolné výpomoci a jsou neplacené. 
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Doba trvání stáže je flexibilní a záleží na dohodě Českého centra s úspěšným 

uchazečem, ale minimální předpokládaná doba je tři měsíce a aslespoň 10 hodin 

týdně. 

Znalost češtiny je výhodou, ale není podmínkou stáže. 

 

CO OČEKÁVÁME: 

 Zájem o kulturu a umění 

 Velmi dobrou znalost českého a anglického jazyka (v mluveném i psaném 

projevu) 

 Dobrou znalost práce na počítači 

 Spolehlivost, vlastní iniciativu a schopnost práce v týmu 

 Zkušenost s fotografováním, audiovizuálními technologiemi, grafickými 

programy nebo překlady je vítána 

CO NABÍZÍME: 

 Práci na zajímavých kulturních projektech 

 Kontakt s renomovanými i začínajícími kulturními organizacemi a umělci 

ve Velké Británii i České republice 

 Práci v přátelském týmu v centru Londýna 

ÚKOLY: 

 Spolupráce na organizaci kulturních akcí 

 Asistence členům týmu s denní administrativou (rešerše kontaktů, 

aktualizace databáze, formulace textů atd.) 

 Překlady textů z angličtiny do češtiny 

PŘI ODPOVÍDAJÍCÍCH ZNALOSTECH TAKÉ: 

 Práce se sociálními médii 

 Spolupráce na produkci, PR a marketingové agendě Českého centra Londýn 

 Celková souhrnná příprava jednoho konkrétního projektu 

Stáž v Českém centru Londýn je vzácnou možností proniknout do londýnské 

kulturní scény a nabýt nové praktické zkušenosti v oblasti kulturního 

managementu. 
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Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém 

jazyce na emailovou adresu info@czechcentre.org.uk do 20. února 2022. 

V motivačním dopise prosím uveďte, o jaký typ stáže mate zájem, o které měsíce 

máte zájem, proč máte o stáž v Českém centru Londýn zájem, co nám můžete 

nabídnout a co od stáže očekáváte. 

Pozn.: S ohledem na odchod Velké Británie z Evropské unie, jeho vliv na 

poskytování stipendií v rámci programu Erasmus+ a také na změny britských 

imigračních pravidel, nemůže České centrum Londýn v současné době nabízet stáže 

českým studentům, kteří by za tímto účelem do Británie cestovali. Aktuální 

informace o podílu Velké Británie na programu Erasmus+ v tomto kontextu 

najdete na stránkách Národní agentury Erasmus+ 

(https://www.erasmusplus.org.uk/key-changes-to-erasmus-from-2021.html). Více 

informací o britských imigračních pravidlech platných od 1. ledna 2021 najdete na 

britských vládních stránkách: https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-

system-what-you-need-to-know. 
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