Č. j. 900/19/00129
PID 0370394
V Praze dne 1. 11. 2019

VÝNOS REKTORA č. 17/2019,

kterými se upravují
HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM A JMENOVÁNÍ HOSTUJÍCÍCH
PROFESORŮ NA AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU).

Přílohy:
1) Doporučená hlediska hodnocení pedagogického působení na FAMU

Výnos rektora AMU č. 17/2019

Část I.
Habilitační řízení
Článek 1
Doporučená hlediska hodnocení pedagogického působení na AMU
(1) Předpokladem zahájení habilitačního řízení na AMU je v souladu s Řádem habilitačního řízení
a řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění v Praze (AMU) doložení
pedagogického působení v délce nejméně 5 let a odpovídající tvůrčí činnost v oblastech vzdělávání
Umění nebo Vědy o umění a kultuře1.
(2) Pedagogické působení a odpovídající tvůrčí činnosti v oblastech vzdělávání Umění nebo Vědy
o umění a kultuře pro daný obor se posuzuje s přihlédnutím k doporučeným hlediskům hodnocení,
která byla projednána v Umělecké radě AMU a jsou uvedena v přílohách tohoto výnosu.

Článek 2
Zveřejňování habilitačních prací
(1) AMU v souladu s ust. § 75 zákona nevýdělečně zveřejňuje habilitační práce i písemné reflexe
umělecko-pedagogické činnosti jako doplnění vynikajícího umělecké díla nebo uměleckého
výkonu, či jejich souboru dle § 72 odst. 3 písm. d) zákona (dále souhrnně jen „habilitační práce“),
u kterých proběhla obhajoba.
(2) Habilitační práce odevzdané uchazečem k obhajobě, včetně posudků oponentů a záznamu
o průběhu a výsledku obhajoby musí být nejméně pět pracovních dnů po konání obhajoby
zveřejněny k nahlížení veřejnosti ve fakultních knihovnách a též elektronicky v repozitáři
kvalifikačních prací AMU „Dspace“ na adrese http://dspace.amu.cz.
(3) Platí, že odevzdáním habilitační práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto
výnosu a zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

(4) AMU může odložit zveřejnění habilitační práce nebo její části, a to po dobu trvání překážky pro
zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu
s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány habilitační práce. AMU zašle
bez zbytečného odkladu po obhájení habilitační práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty
první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Část II.
Řízení ke jmenování profesorem
Článek 3
(1) V řízení ke jmenování profesorem se v souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem Akademie múzických umění v Praze (AMU) prokazuje pedagogická a vědecká nebo
umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou
osobností ve svém oboru.
(2) Pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče se posuzuje s přihlédnutím
k doporučeným hlediskům hodnocení, která byla projednána v Umělecké radě AMU a jsou uvedena
v přílohách tohoto výnosu.
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Příloha č. 3 k zákonu.
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Část III.
Hostující profesor
Článek 4
Jmenování hostujícího profesora
(1) Pracovní označení „hostující profesor“ uděluje děkan po předchozím souhlasu umělecké rady
příslušné fakulty.
(2) Označení „hostující profesor“ je přiznáno zaměstnanci po dobu jeho působení v rámci
pracovněprávního vztahu k AMU za podmínek uvedených ve Statutu AMU.

Část IV.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 5
(1) Řízení zahájená podle dosavadních předpisů se dokončí podle tohoto výnosu, pokud nebyla
dokončena před účinností tohoto výnosu.
(2) Tímto výnosem se ruší výnos rektora č. 1/2012 a výnos rektora č. 3/2015.
(3) Tento výnos nabývá platnosti podpisem a účinnosti dne 1. 11. 2019.

doc. Jan Hančil v.r.
rektor
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Příloha 1

Doporučená hlediska hodnocení na FAMU
Část I.
Habilitační řízení
Článek 1
Doporučená obecná kritéria
(1) Pro zahájení habilitačního řízení na FAMU na základě habilitační práce dle ust. § 72 odst. 3
písm. a), b) nebo c) zákona o vysokých školách se vyžaduje od všech uchazečů minimálně 20
publikací či odborných článků, z toho 3 cizojazyčné, a 1 monografie.
Část II.
Řízení ke jmenování profesorem
Článek 2
Doporučená obecná kritéria
(1) Pro zahájení řízení ke jmenování profesorem na FAMU se vyžaduje od uchazečů, prokazujících
pedagogickou a vědeckou kvalifikaci minimálně 40 publikací či odborných článků, z toho 5
cizojazyčných, a 2 monografie.
(2) Pro zahájení řízení ke jmenování profesorem na FAMU se vyžaduje od uchazečů, prokazujících
uměleckou kvalifikaci mezinárodní přesah a význam jejich uměleckého díla a jeho přijetí
v mezinárodním kontextu. Mělo by se jednat o minimálně dvě umělecká díla, která byla přijata,
reflektována, či oceňována v zahraničí. Indikátory jsou doložené účasti na významných
zahraničních festivalech, výstavách, recenze v tamějším oborovém a odborném tisku,
zahraniční ocenění, retrospektivy díla, ceny za celoživotní přínos danému oboru apod.

Umělecká rada AMU dne 15. 1. 2020 projednala se souhlasným stanoviskem.
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