
 

 

 

 

 

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen 
FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Galerie Akademie 
múzických umění v Praze (GAMU). 

 
Požadavky: 

• dokončené vysokoškolské vzdělání  
• produkční a manažerské schopnosti s přesahem do kurátorské praxe 
• orientace ve výtvarném umění, přehled a zájem o dění na domácí a zahraniční umělecké 

scéně 
• přehled o grantových možnostech pro oblast výtvarného umění  

• aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem 
• pokročilá úroveň práce na PC  
• samostatnost, pečlivost, zodpovědnost  

• organizační, komunikační a administrativní dovednosti 
• zkušenost s prostředím FAMU výhodou 

 
Náplň práce: 

• tvorba výstavního plánu a rozvoj galerie v součinnosti s Výstavní komisí GAMU 

• produkce a organizační zajištění školních i externích výstav, kurátorská spolupráce, 
komunikace s kurátory a umělci 

• sestavování rozpočtu, kontrola čerpání, fundraising (granty) 
 
Mzdové zařazení: Dle vnitřního mzdového předpisu AMU, zaměstnanecké benefity dle 

Kolektivní smlouvy AMU, 13. plat, 2x za rok odměny dle výkonu. 
 

Nabízíme: 
• úvazek 0,5; možnost profesního růstu  
• práci v galerii v centru Prahy 

• příjemné pracovní prostředí a inspirativní atmosféru FAMU 
• pět týdnů dovolené  

• kreativní zázemí přední umělecké vzdělávací instituce 
 

Nástup: 1. 9. 2022 nebo dle dohody 
 
Písemné přihlášky obsahující strukturovaný profesní životopis s důrazem na kurátorskou 

a produkční činnost a motivační dopis zasílejte do 26. 6. 2022 na e-mail: 
kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení vedoucí GAMU.  

 
Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz. 
 
Upozornění: 

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním 

poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a 

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více 

informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-

deska/ochrana-osobnich-udaju/ 

 

 

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA 
děkanka FAMU        Zveřejněno dne 26. 5. 2022 
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