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Ředitel Moravského divadla Olomouc, p. o. 
vyhlašuje 

 

výběrové řízení na pozici 
 

uměleckého šéfa/umělecké šéfky souboru opery a operety 
Moravského divadla Olomouc, p. o. 

 
Místo výkonu práce: Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace  
                                    Třída Svobody 33, 779 00 Olomouc 

 
 
Požadavky na funkci: 
 

• umělecké vzdělání minimálně středoškolské. Umělecká vysoká škola výhodou 

• občanská a trestní bezúhonnost 

• nejméně 5 let praxe v oblasti hudebního divadla (zejména opery a operety) 

• znalost divadelního provozu a jeho problematiky  

• znalost problematiky řízení uměleckého tělesa 

• velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti (znalost a umění plánovat, organizace 
práce své i podřízených spolupracovníků, motivování, delegování pravomocí a 
zodpovědnosti, schopnost pracovat s personálními nástroji, vedení týmu, rozvoj 
podřízených spolupracovníků) 

• psychická odolnost, schopnost práce pod tlakem 

• celkový přehled v oblasti kulturního a společenského dění nejen na úrovni města 

• praxe v oblasti kultury, umění (v ČR i zahraničí) výhodou,  

• zkušenost s vedením kulturní organizace, zejména divadla, výhodou 

• velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, spolehlivost, flexibilita 

• samostatnost, zodpovědnost, zájem o další vzdělávání 

• znalost práce na PC (MS Office) 

• aktivní znalost jednoho světového jazyka výhodou (AJ, NJ) 

 
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: 
přesné označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • kontaktní telefonní číslo 
a e-mailovou adresu • datum a podpis uchazeče. 
 
 
Požadované dokumenty: 

• profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, získaných 
oprávněních a certifikátech 

• umělecké portfolio 

• motivační dopis k výkonu funkce uměleckého šéfa v rozsahu maximálně 1 normostrany   
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• Koncepci rozvoje souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc (dále jen 
„MDO“) na období pěti let. Koncepce by měla zohledňovat význam souboru opery 
a operety v rámci regionu i české divadelní sítě a měl by obsahovat zejména: 

o Analýzu současného stavu souboru a návrh na jeho kontinuální rozvoj po dobu 
pěti let 

o Představu o dramaturgickém plánu včetně žánrového rozdělení premiér a projektů 
v průběhu sezóny 

o Návrh organizační struktury souboru 
o Návrh rozpočtu na výrobu a realizaci nových uměleckých produkcí 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení  
o státní zkoušce);  

• písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů MDO pro 
účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání 
výběrového řízení. 

 
 
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na 
vrátnici MDO na adrese: Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace, Třída 
Svobody 33, 779 00 Olomouc 
 
 
Na obálku uveďte: “Neotvírat, výběrové řízení na uměleckého šéfa / uměleckou šéfku 
souboru opery a operety MDO“ 
 
 
Termín ukončení příjmu přihlášek: doručeno nejpozději do 29. 10. 2021 
Předpokládaný nástup: 30. 6. 2022 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání 
důvodů. 
 
Výběrové řízení bude vícekolové a jeho součástí je ústní pohovor a obhajoba koncepce před 
komisí. 
 
Případné doplňující informace budou zodpovězeny na mailu sekretariat@mdol.cz  

 
 
V Olomouci dne 13. 9. 2021 

mailto:sekretariat@mdol.cz

