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Děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Asistentka / asistent, odborná asistentka / odborný asistent Ústavu navrhování 

 

 

Kvalifikační požadavky: 

 Vysokoškolské vzdělání v daném oboru  
 Praxe v oboru min. 3 roky 
 Aktivní znalost anglického jazyka – výuka v angličtině   
 Zkušenosti s vedením ateliérové výuky 
 Předpoklady pro pedagogickou činnost 
 Předpoklady pro uměleckou tvůrčí činnost 

                        
 

 

Předpokládaný nástup: 02/2022, popř. dle dohody 

Úvazek: 0,5 – 1,0 

 

 

Požadovaná forma přihlášky uchazeče: 

 Strukturovaný životopis 

 Kopie dokladu o dosaženém vzdělání 

 Portfolio vlastních, event. vedených studentských prací 

 

Termín pro podání přihlášek: 30. ledna 2022 

 

 

Svůj  strukturovaný životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání zasílejte prosím e-mailem na adresu 

bednarova@fa.vutbr.cz, popř. poštou na adresu: Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, 

Poříčí 5, 639 00 Brno, Personální oddělení, Ing. Alena Bednářová 
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The Dean of the Faculty of Architecture of Brno University of Technology is opening a position of: 

Assistant  / Assistant Professor at Department of Design 

 

 

Qualification requirements: 

 University education in the field of Architecture 

 At least 3 years of work experience 

 Active knowledge of English language – teaching in English  
 Experience in architectural studio teaching 
 Qualification for artistic and/or scientific work 

 

 

Expected starting date: February, 2022 

The Scope of the Working Hours: 0,5 – 1,0 

 

 

Application Requirements: 

 Structured CV, 
 Copies of the educational papers, 
 List of publications, artistic and architectural projects 

 
 

Applications deadline: 30th January, 2022 

 

 

Please send your written application supplemented by above listed application requirements via email to 

Mrs. Alena Bednarova (bednarova@fa.vutbr.cz), or by post to the adress: Fakulta architektury Vysokého 

učení technického v Brně, Poříčí 5, 639 00 Brno, Personální oddělení, Ing. Alena Bednářová 
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