
Kontrolka s.r.o. je úspěšné české designové studio, které se zabývá navrhováním ovládání automobilů a 

komunikace mezi člověkem a strojem. Našimi klienty jsou tuzemské i zahraniční společnosti. Jsme 

profesionálové v oborech interaction design, grafický design, motion design, user interface, 

user experience. Všechny tyto dovednosti používáme při navrhování digitálních budíků, dotykových 

ovládacích panelů či mobilních aplikací sloužící ke ovládání vozů. Za naším úspěchem stojí inovativní 

mladý tým, ve kterém je každý člen důležitý a kreativní a přátelská atmosféra, ve které se přirozeně daří 

nacházet ta nejlepší řešení.  

 
Zakladatelem je MgA. Ondřej Velebný, grafik s 16-ti letou praxí, který vystudoval motion, UX a UI 

grafiku v Bezalel Academy v Izraeli. Pro diplomovou práci na vysoké škole v roce 2012 navrhl uživatelské 

rozhraní pro elektromobil a od té doby se tomuto odvětví věnuje. V roce 2016 založil studio Kontrolka 

s.r.o. (www.kontrolka.cz).  

 
V odkazech jsou k nahlédnutí ukázkové práce našeho studia:  
https://dribbble.com/Velebny https://www.behance.net/gdschameleon  

Bližší informace o Ondřeji: https://www.youtube.com/watch? v=cc5DEiJ79IA&t=127s  
 

 
V případě zájmu bychom se Vám rádi blíže představili přednáškou na téma Interakce člověka s 

automobilem a navrhování uživatelského rozhraní pro automobily.  
  
V současnosti do naší společnosti hledáme UI VISUAL designera a UX designera s profesionálním 

přístupem orientovaného na detail, který  nám pomůže navrhnout uživatelská rozhraní nových generací 

automobilů. Níže posílám nabídku obou pracovních pozic.  Za doporučeného designera, který se v našem 

studiu uplatní přes zkušební dobu, nabízíme finanční dar ve výši 5 000 Kč.   
  

UI Visual Designer   
  
Kontrolka je úspěšná a stabilní česká firma rostoucí o 200% 

z roku na rok, která nabízí široké spektrum služeb, od vizuální identity, webový design, 

3D animace až po navrhování digitálních uživatelských rozhraní pro 

8 největších automobilek na 5 kontinentech světa. Máme na silnici přes 15 

mil. aut s naším designem, který spojuje krásu a užitek. Setkáváš se 

s ním řadu let. Právě teď hledáme designera / designerku, neváhej, ozvi se a pošli své Portfolio.  
 
Proč pracovat s námi?  
Získáš cenné zkušenosti v oboru produktového a vizuálního designu, navrhování uživatelských rozhraní, re

klamních videí a 3D animace.  
Budeš utvářet trendy v automotive a spolupracovat s nejlepšími designéry na světě na High-

End zařízeních.  
Děláme věci jinak a dodáváme našim klientům skvělý servis.  
Jsme nezávislí a flexibilní, rozhodujeme se sami, hlas každého z nás má velkou váhu.  
Jsme firma s moderním přístupem k práci i zaměstnancům a svou práci milujeme.  
Přijímáme nové technologické výzvy v odvětvích virtuální a augmented reality.  
 
Kdo a co dělá firmu Kontrolka vyjímečnou?  
Zapálený, pečlivý, samostatný a zodpovědný designér, který je pevnou součástí naší designerské rodiny.  
Znalost programů Adobe CC, Sketch/Figma, výhodou jsou programy After Effect, Cinema 4D, Octain, 

Unreal, Unity. Inovativní přístup a firemní mindset.  
Řidič co dokáže otestovat výsledek své práce.  
 
Co za to dostaneš?  
Za svou práci dostaneš bezkonkurenční mzdu a k tomu 13. plat.  
Součástí odměny je také příspěvek na jídlo a dovolenou.  
Pro osobní rozvoj využiješ lekce angličtiny, osobního kouče nebo studium programů a lekce dle Tvého výb

ěru.  

http://www.kontrolka.cz/
https://dribbble.com/Velebny
https://www.behance.net/gdschameleon
https://www.behance.net/gdschameleon
https://www.youtube.com/watch


 

 
Jsme vždy otevření dát si s Tebou kávu o možnosti spolupráce. Ozvi se nám a nezapomeň, že se těšíme na 

Tvé portfolio  
  
  

UX DESIGNER   
  
Kontrolka je úspěšná a stabilní česká firma rostoucí o 200% 

z roku na rok, která nabízí široké spektrum služeb od vizuální identity, webový design, 

3D animace až po navrhování digitálních uživatelských rozhraní pro 

8 největších automobilek na 5 kontinentech světa. Máme na silnici přes 20+ mil. <span 
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