
 

 

Informace k výběrovému řízení na Fakultě umění a designu UJEP 
 
na místa: 
 
vedoucího ateliéru Design interiéru  
na Katedře designu s úvazkem 1.0 
 
odborného asistenta ateliéru Design interiéru 
na Katedře designu s úvazkem 1.0 
 
Nástup pro obě pracovní pozice s platností od 1. 9. 2022 a s úvazkem 1.0 
 
 
Výběrové řízení na pozici vedoucího ateliéru a odborného asistenta proběhne 20. 5. 2022 na Fakultě 
umění a designu UJEP. 
 
V rámci výběrového řízení uchazeči představí formou prezentace svou dosavadní práci 
v oboru a návrh koncepce zaměření a rozvoje ateliéru.  
V nové koncepci ateliéru by měly být obsaženy aktuální, progresivně se rozvíjející oblasti a postupy v 
interiérovém designu – s ohledem jak na aktuální technologický vývoj, tak i vývoj oboru a společnosti. 
Koncepce zaměření a plánu budoucího rozvoje ateliéru je, vedle splnění základních podmínek 
výběrového řízení, jedním z hlavních kritérií výběru nového vedení ateliéru. 
 
Vedoucí ateliéru i odborný asistent by měli být schopni reflektovat požadavky akademického prostředí 
univerzity také s ohledem na osobní rozvoj a získání akademických titulů Ph.D. a případně doc. a prof.  
 
Výběrové řízení je vypsáno na pozici vedoucího ateliéru a odborného asistenta. Předpokládáme, že 
uchazeči budou tvořit tým a svou koncepci představí společně. 
 
Odkaz na stránky současného ateliéru Design interiéru:  https://fud.ujep.cz/ateliery/design-interieru/ 
 
Vedoucí Katedry designu: MgA. Jiří Bartoš, kontakt: bartos.79@seznam.cz 
 
Požadavky na pedagogické a koncepční působení v rámci prostředí fakulty: 
 
Vedoucí ateliéru: 
– výuka v rámci ateliéru 
– spolupráce na rozvoji katedry a studijního programu a dalších akcích fakulty 
 
Odborný asistent:  
– výuka a organizační činnost v rámci ateliéru – 2 dny v týdnu 
– výuka dalších odborných předmětů dle studijních plánů  
 
Předpokládá se také zapojení do řady tvůrčích aktivit, které fakulta během roku realizuje jako jsou 
například výstavy, publikace, projekty a další. 
 
Dotazy k výběrovému řízení:  
tajemník FUD UJEP Mgr. Miroslav Matoušek: miroslav.matousek@ujep.cz 
vedoucí katedry designu FUD UJEP MgA. Jiří Bartoš: bartos.79@seznam.cz 
 


