Informace pro uchazeče a uchazečky
o habilitační řízení
Habilitační řízení se řídí § 71 a 72 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 11. 12. 2020
a Výnosem rektora č. 17/2019, kterým se upravují habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem a jmenování hostujících profesorů na AMU.
Dle rozhodnutí ministerstva školství zn. MSMT-22880/2016-1 ze dne 25. 7. 2016
je Filmová a televizní fakulta (dále jen FAMU) oprávněna konat habilitační řízení
pouze v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média.
Předpokladem pro zahájení habilitačního řízení je nejméně pětileté pedagogické
působení na vysoké škole a odpovídající vzdělávací a tvůrčí činnost uchazeče.
I. Podání žádosti
Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. V žádosti adresované děkanovi
uchazeč uvede plný název oboru (viz výše), ve kterém na FAMU lze habilitační
řízení konat, jakou prací se hodlá habilitovat - viz níže body a) až d), a navrhne
téma habilitační přednášky. 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.
Habilitační prací se ze ZVŠ na AMU rozumí:
a) písemná teoretická/vědecká práce dosud nepublikovaná, která přináší nové
vědecké poznatky, nebo
b) soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem, nebo
c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky v daném
oboru, nebo
d) vynikající umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je
například vynikající veřejná umělecká činnost celostátního významu.
Žádost může mít například následující formu:
Vážený pane děkane, dovoluji si požádat o zahájení habilitačního řízení na FAMU
v oboru ….(viz výše). Jako habilitační práci předkládám … (specifikovat). Za téma
své habilitační přednášky navrhuji …(pojmenovat téma), s pracovním názvem
přednášky …(název).
Jméno, příjmení a tituly uchazeče a podpis (modrým propisovacím perem)
II. Životopis
Životopis je nedílnou přílohou žádosti, měl by být strukturovaný, obsahující
významná biografická a profesní data (studium, zahraniční pobyty, zaměstnání,
získaná ocenění). Má-li uchazeč titul Ph.D., uvede v životopisu název obhájené
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disertační práce a rok obhajoby. CV se odevzdává ve dvojím originálním
vyhotovení, datované a podepsané uchazečem modře.
III. 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. V případě
nedosaženého vysokoškolského vzdělání uchazeč předloží žádost Umělecké radě
(dále jen UR) o prominutí vysokoškolského vzdělání, žádosti může UR vyhovět.
2. Přehled o dosavadní pedagogické praxi na vysoké/ých škole/ách, kterou
uchazeč doloží potvrzením z personálního oddělení příslušné VŠ.
3. Seznam dosavadních vědeckých/odborných/uměleckých prací (např.
seznam filmografie, přehled fotografických výstav, bibliografie o publikovaných
pracích apod.).
4. Přehled absolvovaných vědeckých/uměleckých/odborných stáží/pobytů
(tuzemských i zahraničních).
IV. Další informace
1. Všechny přílohy (kromě dokladů o vzdělání) odevzdá uchazeč ve dvojím
vyhotovení, datované a podepsané modře a též v elektronické podobě
(pro potřeby habilitační komise).
2. Pokud se uchazeč hodlá habilitovat pracemi uvedenými v bodech a), b) nebo
c), odevzdává je ve dvou výtiscích a rovněž v elektronické podobě. Pokud se
bude habilitovat dle bodu d), předloží ve vhodné formě své portfolium (nosiče s
filmy, katalogy fotografií apod.). Toto portfolium musí být doplněno
písemnou reflexí umělecko - pedagogické činnosti v rozsahu nejméně
30 normostran. Reflexe se odevzdává v listinné i elektronické podobě.
3. Žádost doplněná kompletními přílohami a prací bude děkanem předložena UR
na jejím nejbližším zasedání ode dne doručení na FAMU.
4. Pokud žádost či odevzdané materiály nebudou mít potřebné náležitosti, bude
uchazeč písemně děkanem vyzván, aby do tří měsíců od doručení výzvy
nedostatky odstranil. Pokud tak neučiní, řízení se zastaví a materiály budou
uchazeči vráceny.
4. Jakékoli dotazy k habilitačnímu řízení adresujte prosím na tajemnici UR
Mgr. Petru Horkou (petra.horka@famu.cz , tel. 234 244 358).

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA , v.r.
děkanka FAMU a předsedkyně UR
V Praze dne 2. června 2021
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