Informace pro uchazeče o profesorské řízení
Řízení ke jmenování profesorem se řídí § 73 a 74 Zákona č. 111/1998 Sb. o
vysokých školách, v platném znění (dále jen ZVŠ), Řádem habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem Akademie múzických umění (dále jen AMU) ze
dne 15.12.2017 a aktuálním výnosem rektora, kterým se upravují poplatky za
úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem.
V řízení se prokazuje pedagogická a vědecká/umělecká kvalifikace uchazeče.
Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě
habilitačního řízení.
Dle rozhodnutí ministerstva školství zn. MSMT-22880/2016-1 ze dne 25.7.2016
je Filmová a televizní fakulta (dále jen FAMU) oprávněna konat řízení ke
jmenování profesorem pouze v oboru Filmové, televizní a fotografické
umění a nová média.
I. Podání žádosti
Řízení se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými
stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru (event. další možnosti pro
zahájení řízení viz ZVŠ). V žádosti adresované děkanovi uchazeč uvede plný
název oboru, ve kterém má FAMU udělenou akreditaci (viz výše) a navrhne téma
profesorské přednášky, ve které předloží koncepci výuky vzhledem k aktuálnímu
stavu oboru a svým dosavadním pedagogickým a tvůrčím zkušenostem. V
žádosti je nutno uvést adresu trvalého bydliště (event. kontaktní adresu pokud
není shodná s trvalou adresou), email, telefon, rodné číslo, rodné příjmení a stav
žadatele. Žádost musí být datována a podepsána modrou propisovací tužkou.
II. Životopis
Životopis je nedílnou přílohou žádosti, měl by být strukturovaný, obsahující
významná biografická a profesní data (studium, zahraniční pobyty, zaměstnání,
získaná ocenění). V CV nutno uvést, ve kterém roce a jakou prací se uchazeč
habilitoval. Má-li uchazeč titul Ph.D., uvede název obhájené disertační práce a
rok obhajoby. Životopis nutno datovat a vlastnoručně podepsat (modře).
III. Doporučující dopisy
Součástí žádosti jsou doporučující stanoviska od nejméně dvou profesorů
stejného nebo příbuzného oboru. Na těchto listinách musí být data a vlastnoruční
podpisy navrhovatelů (modře).
IV. Další povinné přílohy
1. Doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání (úředně ověřené kopie
diplomů) a doklady o přiznaných titulech, pokud tyto nejsou uvedeny na
diplomech (např. z vysokých uměleckých škol před r. 1990). Toto platí pro
doklady o vzdělání jak z tuzemských tak zahraničních univerzit.
2. Přehled o dosavadní pedagogické práci na vysokých školách, který uchazeč
doloží potvrzením z personálního oddělení příslušné vysoké školy. Sám může
doplnit, které předměty na jaké škole přednášel.
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3. Seznam dosavadních vědeckých/uměleckých prací (přehled filmografie,
fotografických výstav, bibliografie o publikovaných pracích atp.).
4. Přehled absolvovaných vědeckých/uměleckých pobytů, přehled o získaných
oceněních (tuzemských i zahraničních).
5. Přehled o úspěšně vedených doktorandech.

V. Doplňující informace
1. Všechny přílohy (kromě dokladů o vzdělání) odevzdá uchazeč ve dvojím
vyhotovení, datované a podepsané modře a též v elektronické podobě (pro
potřeby hodnotící komise).
2. Žádost s kompletními přílohami děkan předloží Umělecké radě (dále jen UR)
na jejím nejbližším zasedání ode dne doručení. Poté bude uchazeči stanovena
hodnotící komise, která posoudí kvalifikaci uchazeče, zejména jeho přínos pro
rozvoj oboru v národním a mezinárodním kontextu.
3. Do měsíce od stanovení komise předá uchazeč doklad o zaplaceném poplatku
tajemnici UR k založení do složky. Aktuální výši poplatku pro daný rok stanovuje
rektorát.
4. Bude-li shledáno, že uchazečem předložené materiály nemají stanovené
náležitosti, bude mu písemně doručena výzva, aby do tří měsíců nedostatky
odstranil. Pokud tak neučiní, řízení se zastavuje a materiály se vrátí uchazeči.
5. S dotazy k profesorskému řízení se prosím obracejte na tajemnici UR
PhDr. Ilonu Sejkorovou (ilona.sejkorova@famu.cz , tel. 234 244 310).

Mgr. Zdeněk Holý, v.r.
děkan FAMU a předseda UR

V Praze dne 20. února 2018
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