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Výběr absolventů
a jejich uplatnění 
v praxi

Selection of graduates
and their application
in practice

Marie Bajnarová

vyučující předmětu didaktika 
výtvarné výchovy na 
Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity
teacher of didactics of art 
education at the Faculty of 
Education at the University of 
Ostrava

Jana Besmáková

vyučující výtvarné výchovy, 
absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně 
teacher of art education, graduate 
of the Faculty of Fine Arts at the 
Brno University of Technology 

Pavel Borák

scénograf (Divadlo Husa na 
provázku, Národní divadlo)
scenographer (Goose on a String 
Theatre, National Theatre Brno)

Pavel Brabec

grafický designér
graphic designer

Josef Daněk

umělec, docent, vyučující 
na Fakultě umění Ostravské 
univerzity
artist, associate professor, teacher 
at the Faculty of Fine Arts 
University of Ostrava

Marcela Etavard

vyučující výtvarné výchovy 
ve Francii
teacher of art education in France

Yvona Ferencová

kurátorka Galerie výtvarného 
umění v Ostravě
curator of The Gallery of Fine Arts 
in Ostrava

Ludmila Fidlerová

vyučující výtvarné výchovy na 
základní škole v Brně
teacher of art education at 
primary school Brno

Daniela Jaša Fišerová

produktová designérka, 
vyučující v mateřské škole 
v Brně
product designer, teacher in 
kindergarten in Brno

Barbora Jeřábková

vyučující výtvarné výchovy na 
základní škole v Kutné Hoře
teacher of art education in Kutná 
Hora

Eva Jiříkovská

kostýmní výtvarnice 
a scénografka (Slovácké 
divadlo, Národní divadlo, aj.)
costume designer and 
scenographer (Slovácké Theatre, 
National Theatre Brno, etc.)

Michael Hon

umělec, designér, absolvent 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
artist, designer, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Iveta Höferová

vyučující výtvarné výchovy 
na Gymnázium a Střední 
odborné škole zdravotnické 
a ekonomické Vyškov
teacher of art education at the 
grammar and secondary school 
in Vyškov

Michal Hubáček

vyučující na Gymnáziu Brno, 
třída Kapitána Jaroše
teacher of art education at 
grammar school in Brno

Jana Hubáčková

vyučující výtvarné výchovy na 
Biskupském gymnáziu Brno
teacher of art education at 
grammar school in Brno

Lubomír Jarcovják

umělec, vedoucí oboru Grafická 
tvorba na Zlínské soukromé 
vyšší odborné školý umění
artist, head of graphic at Zlin 
private higher vocational school

Josef Čadík

ředitel Střední školy 
uměleckomanažerské, Brno
director of High school art-
management

Josef Bubeník

umělec, člen surrealistické 
skupiny Stir up
artist, member of a surrealist 
group Stir up

Daniela Baráčková

intermediální umělkyně,
absolventka Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze
artist of intermedia art, 
graduate of the Academy of Art, 
Architecture and Design in Prague

Petra Buchtová

vyučující výtvarné výchovy, 
absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
teacher of art education, graduate 
of the Faculty of Fine Arts at the 
Brno University of Technology

Tomáš Javůrek

intermediální umělec, 
vyučující na Katedře 
intermédií na Vysoké škole 
výtvarných umění v Bratislavě, 
doktorand Fakulty výtvarných 
umění VUT v Brně (asistent 
v Ateliéru fotografie)
intermedial artist, teacher at 
the Department of Intermedia 
Academy of Fine Arts and Design 
in Bratislava, doctoral student 
at the Faculty of Fine Arts at the 
Brno University of Technology 
(assistant of Photography studio)

Lucie Dub Nemravová

interiérová designérka ve 
společnosti Ikea
interior designer at Ikea

Vojtěch Josef Buchta

grafický designér
graphic designer

Jolana Chalupová

kurátorka, absolventka 
Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně
curator, graduate of Janáček 
Academy of Music and Performing 
Arts in Brno

Lenka Červencová (Martincová)

umělkyně, vyučující výtvarné 
výchovy, absolventka Fakulty 
umění Ostravské univerzity
artist, teacher, graduated from the 
Faculty of Fine Arts University 
of Ostrava

Tereza Bínová

psycholožka, básnířka
psychologist, poetess

Libor Graclík

psychoterapeut, arteterapeut, 
speciální pedagog a lektor
psychotherapist, art therapist, 
special education teacher and 
lecturer

Darina Hlinková

vyučující oboru Fotografie 
na Střední škole 
uměleckomanažerské 
v Brně, absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
teacher of photography at 
the secondary school in Brno, 
graduate of the Faculty of Fine 
Arts at the Brno University of 
Technology

Kamila Hurník Zachrle

vyučující výtvarného oboru 
na Základní umělecké škole 
Vítězslavy Kaprálové, Brno
teacher of art education at 
primary art school in Brno

Miroslav Černý

galerijní edukátor, výtvarný 
pedagog, hudebník
gallery educator, teacher of art 
education, musician



Martin Poláček

grafický designér
graphic designer

Jiří Kaman

výtvarný a speciální pedagog 
na základní škole
artistic and special education 
teacher at primary school

Tereza Rosalie Kladošová

módní návrhářka, absolventka 
Ateliéru módní tvorby na 
UMPRUM v Praze
fashion designer, graduate in 
fashion design from Academy of 
Arts, Architecture and Design in 
Prague

Petr Kovář

umělec, vyučující na Střední 
uměleckoprůmyslové škole 
Jihlava-Helenín, kurátor, 
výtvarný publicista, absolvent 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
artist, teacher at secondary 
school in Jihlava-Helenín, curator, 
art journalist,  graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Petr Kunčík

umělec, vyučující výtvarné 
výchovy na Gymnáziu 
P. Křížkovského s uměleckou 
profilací, Brno, absolvent 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
artist, teacher at grammar artist 
school in Brno, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Milan Magni

umělec, someliér
artist, sommelier

Susan Maly

galerijní edukátorka ve Fait 
Gallery, Brno
gallery educator in Fait Gallery 
in Brno

Michal Maruška

audiovizuální umělec, 
vyučující v oboru Fotografie na 
Střední škole umění a designu, 
Brno, absolvent Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
audiovisual artist, teacher of 
photography at secondary 
school of art and design in Brno, 
graduate of the Faculty of Fine 
Arts at the Brno University of 
Technology

David Možný

audiovizuální umělec
audiovisual artist

Hana Novotná

umělkyně, vysokoškolská 
pedagožka keramické tvorby
artist, university teacher of 
ceramics

Zuzana Novotná Ištvanová

umělkyně, učitelka výtvarných 
kurzů, absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
active artist, teacher of art 
education, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Zuzana Pazdírková

učitelka na školách 
s uměleckým zaměřením 
teacher at art schools in Brno

Marianna Petrů

umělkyně, produkční 
společnosti ELEN, Brno
artist, producer of ELEN, Brno

Roman Plášek

vyučující výtvarné výchovy 
na Gymnáziu Elgartova, Brno
teacher of art education in Brno

Tomáš Přidal

umělec, hudebník, spisovatel, 
vyučující výtvarné výchovy 
na Gymnáziu Brno, Křenová
artist, musician, writer, teacher of 
art education in Brno

Jana Reichel

grafická designérka, učitelka 
výtvarných kurzů
graphic designer, teacher of art 
education

Zdeněk Mezihorák

produkční, herní designér ve 
společnosti Amanita Design
producer, game designer at 
Amanita Design

Naďa Obrátilová

vyučující výtvarného oboru 
ve středisku volného času 
Lužánky, Brno
teacher of art education in 
Lužánky Leisure Time Activity 
Centre

Martin Reissner

dlouhodobý pracovník 
v kultuře
worker in culture

Gabriela Kolčavová

fotografka, lektorka 
fotografických workshopů
photographer, lecturer
photo workshops

Barbora Klímová

umělkyně, docentka, vedoucí 
Ateliéru environmentu Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
artist, associate professor, head 
of Environment Studio of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Jarmila Přibylová

vyučující na Základní 
umělecké škole ve Zlíně
teacher of art education at 
primary art school in Zlin

Dita Klicnarová

lektorka Capoeiry 
v Lucembursku, absolventka 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
lecturer Capoeiry
in Luxembourg, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Miroslava Kubáňová

umělkyně, doktoradka na 
Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě
artist, doctoral student at 
Academy of Fine Arts and Design 
in Bratislava

Martina Malá

spoluzakladatelka designového 
obchodu s kurátorskou 
činností Kurátor v Praze
co-funder of design curator's store 
Curator in Prague

Vendula Pucharová Kramářová

módní návrhářka, absolventka 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
fashion designer, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Martina Nováková

vyučující v oboru Nová média 
na Střední škole umění 
a designu, Brno, absolventka 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
teacher of new media at 
secondary school of art and 
design in Brno, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Ivan Matoušek

vyučující v oboru Design 
interiéru a textilu na Střední 
škole umění a designu, Brno
teacher at secondary school of art 
and design in Brno

Vojmír Křupka

vedoucí oboru Multimediální 
tvorba na Střední škole designu 
a módy v Prostějově, absolvent 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně 
head of multimedia art study 
programme at secondary school 
in Prostějov, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Jana Kozlová

instruktorka Pole Dance, 
Decadance Brno
instructor Pole Dance,
Decadance Brno

Adam Puchar

grafický designér, absolvent 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
graphic designer, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Petra Klimešová

vyučující na Vyšší odborné 
škole a Střední průmyslové 
škole, Šumperk, doktorandka 
na Katedře výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy
teacher at higher vocational 
school in Šumperk, doctoral 
student at the Department of Art 
Education at Faculty of Education 
of Charles University

Eliška Mikšová

fotografka, galerijní 
edukátorka ve Fait Gallery, 
Brno
photographer, gallery educator in 
Fait Gallery in Brno

Katarína Klusová

kurátorka Galerie města 
Třince, absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
curator of gallery in Třinec, 
graduate of the Faculty of Fine 
Arts at the Brno University of 
Technology

Jitka Rufferová

vyučující oboru Grafický 
design na Střední škole 
uměleckomanažerské, Brno, 
absolventka Fakulty umění 
Ostravské univerzity
teacher of graphic design at 
secondary school in Brno, 
graduate of the Faculty of Fine 
Arts at the University of Ostrava

Vojtěch Paleček

lektor workshopů v Kině Scala
workshop lecturer at Scala Cinema

Hana Marvanová (Svobodová)

fotografka, galerijní 
edukátorka, kurátorka
photographer, gallery educator, 
curator

David Kubů

jednatel společnosti pro 
vzdělávání Zřetel, Brno
managing director of educational 
company Zřetel, Brno

Eva Kaličinská

sociální pracovnice 
v Organizaci pro pomoc 
uprchlíkům Brno
social worker in organization 
cooperating with refugees in Brno

Martina Pavlikánová

galerijní edukátorka v Múzeum 
mesta Bratislavy
gallery educator in Bratislava City 
Museum
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Jan Zálešák

kurátor, docent, vedoucí 
Katedry teorie a dějin umění 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
curator, associate professor, head 
of the Department of Theory and 
Art History, Faculty of Fine Arts 
Brno University of Technology

Sylva Zimula Hanáková

výtvarnice kostýmů pro 
Národní divadlo Brno, aj.
costume designer for the National 
Theatre Brno, etc.

Marie Vránová

umělkyně, vyučující na Střední 
umělecké škole Václava Hollara 
v Praze, absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
artist, teacher at secondary art 
school in Prague, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Adéla Wiederlechnerová

vedoucí oboru Motion Design 
na Střední škole umění 
a designu, Brno
head of motion design at 
secondary art school in Brno

Barbara Zemanová

vyučující na Střední škole 
F. D. Roosevelta Brno, 
absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
teacher of art education at 
secondary school in Brno, 
graduate of the Faculty of Fine 
Arts at the Brno University of 
Technology

Bedřich Vémola

grafický designér
graphic designer

Tomáš Valčík

pedagog volného času v PřS 
Zastávka Správy urchlických 
zařízení MV ČR
leasure time educator in 
Zastávka of Refugee facilities 
administration of the Ministry of 
the Interior

Eva Tajovská

Vegetation Asset Artist ve 
společnosti Guerrilla Games, 
Nizozemsko
Vegetation Asset Artist at 
Guerrilla Games, Netherlands

Jakub Vašíček

vyučující oboru Multimediální 
tvorba na Střední škole designu 
a módy v Prostějově 
teacher of multimedia art at 
secondary school in Prostějov

TIMO

umělec
artist

Marie Tomanová

umělkyně, kurátorka, 
absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
artist, curator, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Jana Švecová

umělkyně, vyučující výtvarné 
výchovy na Moravském 
Gymnáziu Brno, doktorandka 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
artist, teacher of grammar school 
in Brno, doctoral student at of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Táňa Šedová

projektová manažerka 
Moravské galerie v Brně
project manager at Moravian 
Gallery in Brno

Andrej Ševčík

umělec, designér, učitel 
výtvarné výchovy, absolvent 
Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně
artist, designer, teacher of art 
education, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Eva Šefčíková

lektorka kurzů moderního 
výrazového tance
lecturer of modern courses
of expressive dance

Kateřina Šmejkalová

módní návrhářka, učitelka 
výtvarné výchovy na 
Moravském gymnáziu, Brno
fashion designer, teacher of 
art education at Moravské 
gymnázium in Brno

Pavel Sochor

zakladatel Open Art Studia 
na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity
founder of the Open Art Studio 
at Faculty of Education Masaryk 
University

Zuzana Strakošová

grafická designérka, 
zakladelka Spolku Na Pavlínce 
v Litovli, absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
graphic designer, founder of 
The association "Na Pavlínce", 
graduate of the Faculty of Fine 
Arts at the Brno University of 
Technology

Barbora Svátková

umělkyně, galerijní 
edukátorka v Muzeu města 
Brna, absolventka Fakulty 
výtvarných umění VUT v Brně
artist, gallery educator in Brno 
City Museum, graduate of the 
Faculty of Fine Arts at the Brno 
University of Technology

Lea Surovcová

redaktorka České televize
editorial staff in Czech Television

Michaela Syrová

odborná asistentka 
Pedagogické fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislavě
professional assistant at Faculty 
of Education of the Comenius 
University in Bratislava

Jan Sucharda

fotograf,lektor fotografických 
workshopů
photographer, lecturer
photo workshops

Lumír Seifert

správce depozitáře Oddělení 
dějin umění v Muzeu města 
Brna
depository administrator of art 
history in Brno City Museum

Ivo Sedláček

umělec, ředitel Zlínské 
soukromé vyšší odborné školý 
umění
artist, head of private higher 
vocation art school in Zlin
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