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Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení  

na místo 
 

 odborného asistenta pro Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie  

 
se zaměřením na výuku předmětů pro specializaci Jevištní management a technologie, 

konkrétně na tyto předměty:  Základy scénické stavby, Elektrotechnika, Stavba venkovního pódia. 
 
Podmínky: VŠ vzdělání (inženýrské či magisterské studium) v oboru umělecký management nebo divadelní 
manažerství (program dramatická umění či program zaměřený na jinou oblast scénických umění) nebo v 
technických oborech (např. architektura, elektrotechnika, stavebnictví, informatika apod.).  
 
Výše úvazku:   0,5 (za předpokladu zapojení do společné praktické výuky a fakultních projektů)  
 
Požadavky na uchazeče: 

 

Připravenost vyučovat a rozvíjet výuku následujících předmětů v Ateliéru divadelní produkce a jevištní 
technologie:  
 Základy scénické stavby, dvousemestrální předmět, 
 Elektrotechnika, dvousemestrální předmět, 
 Stavba venkovního pódia, kurz. 

Připravenost zapojit se do seminářů spojených s praktickou výukou: 
 Mezinárodní divadelní festival – technologická praxe, modulární předmět, 
 Firemní dny, modulární předmět, 
 Projekt I – Scénická realizace a stavba, dvousemestrální předmět, 
 Absolventský výkon a jeho dokumentace, dvousemestrální předmět.  

 

Připravenost podílet se pedagogicky i organizačně na realizaci a rozvoji specializace Jevištní management 
a technologie. Připravenost vést a posuzovat bakalářské práce a absolventské výkony a jejich 
dokumentace.   
 

Praxe z oblasti scénické stavby a elektrotechniky v profesionálních uměleckých institucích a divadlech.  
 

Připravenost podílet se na organizačním zajištění projektů DF JAMU.  
 

Předchozí pedagogická činnost výhodou. 
Představa o budoucí výzkumné činnosti výhodou.  

 
Uchazeči přiloží: 

 strukturovaný profesní životopis (odborná a pedagogická činnost), 

 vlastní koncepci výuky uvedených předmětů (samostatně vyučované předměty). 
 
První kolo výběrového řízení proběhne nad zaslanými materiály. Vybraní uchazeči budou přizváni k osobnímu 
pohovoru. 
 
Nástup:  1. října 2019 
 

Přihlášky s přiloženým životopisem, koncepcí a doklady o vzdělání a tvůrčí a pedagogické činnosti zašlete 
do 12. 9. 2019 na adresu Mgr. Klára Viková, děkanát Divadelní fakulty JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno 
nebo elektronicky na adresu: vikova@jamu.cz. 


