Oddělení/útvar

Náplň práce

Časové
vymezení

Požadované
předpoklady

Jiné

Budova
Přetřídění a uspořádání
Anthroposu, Zelný lithotéky (tzn. srovnávací
trh 6
sbírky surovin pro
výrobu kamenných
nástrojů): umytí
zaprášených surovin,
adjustace do čistých
krabiček, zhotovení
popisek a soupisu
předmětů na počítači.

Práce na 14 dní až
měsíc, v závislosti
na frekvenci
docházení a na
délce jednotlivých
návštěv.

Základní znalost Není příliš
práce na počítači. vhodné pro
osoby se silnější
Znalosti z oboru alergií na prach.
jsou vítány, ale
ne vyžadovány.

Budova
Paleolitické sbírky:
Anthroposu, Zelný dopisování inventárních
trh 6
čísel na předměty, které
mají přiřazeny čísla, ale
nejsou popsány.

Dlouhodobé

Nutný úhledný
a dobře čitelný
rukopis.

Budova
Revize sbírky vzorků
Anthroposu, Zelný sedimentů ze starších
trh 6
i novějších výzkumů:
očištění nádob, ve
kterých jsou vzorky
uloženy, kontrola
čitelnosti popisek,
případně doplnění údajů
(po domluvě
s kurátorem), pořízení
soupisu vzorků,
centralizace vzorků.

Práce na cca 1–2
měsíce,
v závislosti na
frekvenci
docházení

Základní znalost Není příliš
práce na počítači. vhodné pro
osoby se silnější
alergií na prach.

Není příliš
vhodné pro
osoby se silnější
alergií na prach.

Oddělení/útvar

Časové
vymezení

Požadované
předpoklady

Jiné

Budova
Úklid vitrín v depozitáři
Anthroposu, Zelný paleolitu: srovnání
trh 6
artefaktů, vytřepání,
vyluxování, případně
výměna podložek,
v případě potřeby
opatření předmětů
novými popiskami
vytvořenými na počítači.

Dlouhodobá
výpomoc, úklid 1
vitríny zabere cca
2 – 4 hodiny.

Základní znalost
práce na počítači.
Znalosti z oboru
jsou vítány, ale
ne vyžadovány.

Není příliš
vhodné pro
osoby se silnější
alergií na prach.

Budova
Rešeršní práce pro
Anthroposu, Zelný kurátory: vypisování
trh 6
informací z literatury,
kartoték apod.

Dlouhodobá
výpomoc, většinou
časově svázaná
s konkrétním
výzkumným
úkolem.

Znalost práce na
počítači (Word,
Excel), znalost
cizích jazyků
vítána.

Budova
Přepisy
Anthroposu, Zelný nezdigitalizovaných
trh 6
evidenčních souborů do
počítačových databází.

Dlouhodobá
výpomoc.

Znalost práce na
počítači.

Budova
Pomoc při dílčích
Anthroposu, Zelný vědeckých úkolech –
trh 6
např. skládanky kamenné
industrie

Časově vázané na
dobu řešení
konkrétního
výzkumného
úkolu, pro různé
zájemce.

Budovy
Moravského
zemského muzea

Náplň práce

Příležitostná výpomoc
při stěhování sbírek.

Budova
Pořádání písemných
Anthroposu, Zelný archivních materiálů,
trh 6
dokumentace, včetně
tvorby kopií.

Krátkodobá
výpomoc.

Dlouhodobá
výpomoc,
průběžná.

Fyzická zdatnost.

Oddělení/útvar

Náplň práce

Časové
vymezení

Požadované
předpoklady

Jiné

Budova
Mytí nálezů ze
Anthroposu, Zelný současných výzkumů:
trh 6
mytí osteologického
materiálu přivezeného
přímo z terénu.

Dlouhodobá
Pečlivost,
výpomoc vázaná
trpělivost.
na průběh
výzkumů, může se
účastnit více
zájemců

Budova
Vybírání drobných
Anthroposu, Zelný kůstek hlodavců
trh 6
a hmyzožravců
z vyplavených
sedimentů, nutné delší
zaškolení.

Dlouhodobá
Dobrý zrak
výpomoc, může se a jistá ruka.
účastnit více
zájemců.

Budova
Srovnávací osteologická
Anthroposu, Zelný sbírka – celková údržba:
trh 6
mytí jednotlivých kostí,
obnova popisků na
kostech, případně
doplnění údajů (po
domluvě s kurátorem),
vyčištění zásuvek
a skříní, ve kterých je
srovnávací sbírka
uložena, kontrola
dokumentace.

Dlouhodobá
výpomoc, několik
měsíců.

Základní znalost Není příliš
práce na počítači. vhodné pro
osoby se silnější
Znalosti z oboru alergií na prach.
jsou vítány.

Ústav Anthropos

Krátkodobá
výpomoc.

Průměrná fyzická Práce v terénu
zdatnost.

Praktická pomoc při
terénních výzkumech,
převážně v Moravském
krasu.

