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Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na pozice: 
 

pedagog / pedagožka předmětu Festivalová grafika 
 

Charakteristika: supervize a vedení studentů při tvorbě grafických podkladů pro vizuální identitu školních 
festivalů (např. Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER) od vytvoření návrhu 
až po zpracování pro potřeby komunikační kampaně v souladu s požadavky realizačních týmů. 
 

Výše úvazku: 0,25 
 

Podmínky: 

− minimálně SŠ vzdělání a 10 let praxe v oboru grafik/grafička + 2 reference; 
nebo VŠ vzdělání a 5 let praxe v oboru grafik/grafička; 

− zkušenost s grafickými programy včetně ADOBE;  

− schopnost komunikace v cizím jazyce (AJ); 

− pedagogická praxe výhodou. 

grafik 
 

Charakteristika: zpracování grafických materiálů v souladu s jednotným vizuálním stylem JAMU 
pro webové stránky, sociální sítě, tištěné materiály apod.; celoroční práce na grafických výstupech 
pro Mezinárodní divadelní konferenci (např. sazba brožury) a dalších uměleckovzdělávacích výstupech 
DF JAMU; sazba akademických studií a další drobné grafické práce. 
 

Výše úvazku: 0,25 
 

Podmínky: 

− odbornost, doložená profesním portfoliem; 

− spolehlivost a dodržování dohodnutých termínů; 

− zájem o dlouhodobou spolupráci. 
 

Nabízíme: 

− zajímavou práci s pestrou agendou fakulty vysoké umělecké školy; 

− stabilitu renomované instituce; 

− plat dle vnitřního mzdového předpisu JAMU; 

− práci s mladými lidmi; zajímavé pracovní prostředí. 
 
Uchazeči k přihlášce přiloží: 

− strukturovaný životopis (včetně odborné činnosti); 

− doklady o nejvyšším ukončeném vzdělání a absolvované praxi. 

− uchazeči o pozici pedagoga přiloží vlastní koncepci výuky uvedeného předmětu. 
 
Nástup: říjen 2021 (nebo dohodou) 
 
První kolo výběrového řízení se uskuteční nad zaslanými materiály bez účasti uchazečů, druhé kolo formou 
osobního pohovoru. 
Přihlášky s požadovanými podklady zašlete nebo doručte osobně do 19. 9. 2021 na adresu: Mgr. Klára 
Viková, Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno nebo elektronicky na adresu vikova@jamu.cz. 
 
V Brně dne 19. 8. 2021 

 

 
doc. Mgr. Petr Francán, děkan 
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