
 

 

 

 

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen 

FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupkyně/zástupce vedoucí katedry 

FAMU International. 

Požadavky: 

• Minimálně SŠ vzdělání (ekonomické zaměření výhodou) 

• Aktivní znalost českého jazyka a anglického jazyka 

• Praxe ve vysokoškolské nebo manažerské oblasti výhodou 

• Systematičnost, preciznost a samostatnost v pracovních postupech 

• Uživatelská dovednost v práci s PC, zejména Word a Excel 

• Bezúhonnost a důvěryhodnost s důrazem na ochranu osobních a firemních údajů 

• Pracovní doba dle domluvy 

Náplň práce: 

• Provozně organizační záležitosti (management) 

o Zastupování a úzká spolupráce s vedoucí katedry 

o Řízení zaměstnanců a externích spolupracovníků katedry 

o Správa a organizační zajištění vzdělávacích programů katedry (7 celoročních 

programů + letní školy) 

o Administrativní a organizační zajištění řádného průběhu akademického roku 

o Správa denní agendy katedry 

o Komunikace se studenty, vyučujícími, katedrami FAMU a dalšími pracovníky 

AMU 

• Studijní agenda 

o Správa studijních plánů vzdělávacích programů 

o Zajištění kvality vzdělávacích programů (kontrola výuky, analýza evaluací, 

návrhy inovací) 

o Administrativní a organizační zajištění přijímacího řízení do vzdělávacích 

programů, klauzur a státních závěrečných zkoušek 

o Práce se studijním informačním systémem KOS 

o Osobní a emailová komunikace v angličtině se studenty (agenda související se 

studiem) 

o Spolupráce na tvorbě marketingových kampaní s referentkou přijímacích 

řízení 

• Finanční agenda 

o Spolupráce na tvorbě rozpočtu výuky s finanční manažerkou katedry 

 

 



Mzdové zařazení: 

Dle vnitřního mzdového předpisu AMU + osobní ohodnocení a 13. plat. 

Nabízíme: 

• Příjemné pracovní prostředí a inspirativní atmosféru FAMU 

• Úvazek 1,0 na dobu určitou 

• Pět týdnů dovolené 

• Šest sick days ročně 

• Možnost občasné práce z domova 

Nástup: od 1. dubna 2023 nebo dle domluvy 

Úvazek: 1,0 

Písemné přihlášky obsahující strukturovaný profesní životopis a motivační dopis zasílejte 

do 12. 3. 2023 na e-mail karolina.kyselova@famu.cz 

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 17. 2. 2023 
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