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Článek 1
Statut Ateliéru hostujícího umělce AVU
1. „Ateliér hostujícího umělce AVU" (zkráceně „AHU“) je program krátkodobé ateliérové
praxe, sloužící jako doplňkový a podpůrný nástroj k výuce v ostatních ateliérových studijních
programech. Je významným nástrojem internacionalizace AVU.
2. Program je realizován jako praktická stáž (dále jen „stáž“) pro studenty z domovských
ateliérů AVU, studenty příbuzných oborů jiných uměleckých škol v ČR, stážisty programu
Erasmus+ a další zahraniční studenty. Stáž probíhá formou workshopů, konzultací a
skupinových projektů, přičemž důraz je kladen zejména na prolínání uměleckých disciplín a
navození podmínek tvůrčí praxe.
3. „Hostujícím umělcem“ se rozumí pozvaný praktikující umělec - expert s mezinárodním
renomé, který realizuje projekt se studenty AVU přihlášenými na praktickou stáž v AHU.
4. Délka trvání stáže je zpravidla od 7 týdnů do 14 týdnů, dle rozhodnutí vedoucího
pedagoga vyslaného studenta.
5. Program se uskutečňuje v prostorách Šalounovy vily, Slovenská 4, Praha 10.

Článek 2
Organizace a podmínky fungování AHU
1. Kandidáty pro obsazení místa hostujícího umělce pro konkrétní semestr navrhuje
prorektor pro zahraniční styky, vědu a rozvoj s přihlédnutím k návrhům akademických
pracovníků. Návrh kandidátů prorektor předloží k diskuzi Kolegiu rektora, které doporučí
rektorovi nejvhodnějšího kandidáta. O obsazení místa hostujícího umělce rozhoduje rektor.
2. Komunikace mezi studenty a hostujícím umělcem se uskutečňuje v anglickém jazyce.
3. Zahraniční oddělení AVU ve spolupráci s asistentem programu AHU organizuje zveřejnění
informací o programu a nábor studentů na stáž.
4. Studijní oddělení ve spolupráci se zahraničním oddělením a kvestorátem vede agendu
Ateliéru hostujícího umělce v otázkách vyhodnocení stáže hostujícím umělcem a vedení
seznamu přijatých studentů – stážistů.
5. Kvestorát vede smluvní agendu s pozvanými umělci, administraci jejich honorování a
nákladů na provoz a evidenci závěrečných zpráv hostujících umělců.
6. Hostující umělec není členem Akademické obce AVU ani stálým zaměstnancem AVU.

Článek 3
Začátek a ukončení stáže
1. Zahraniční oddělení zveřejní jméno a profilaci hostujícího umělce a výzvu pro podávání
žádostí o stáž na webovských stránkách AVU v termínech podle harmonogramu vždy na daný
akademický rok.
2. Vedoucí pedagogové domovských ateliérů AVU počítají s eventualitou maximálně
jednosemestrální stáže v individuálním studijním plánu studenta a rozhodují o tom, zda svým
studentům povolí účast na stáži či nikoli.
3. Hostující umělec je zodpovědný za realizaci a průběh programu, naplnění cíle svého
projektu a závěrečnou zprávu.
4. Hostující umělec včas dodá studijnímu oddělení podklady k hodnocení pro vedoucí
pedagogy vyslaných studentů. Podklady jsou písemnou charakteristikou individuálních aktivit
každého studenta v rámci stáže v AHU. Studijní oddělení distribuuje tyto podklady
pedagogům domovských ateliérů, kteří názor hostujícího umělce zohledňují při svém
celoročním hodnocení a známkování a zapisují je do indexu.
5. Během semestru jsou vítány průběžné konzultace vedoucího pedagoga s hostujícím
umělcem o práci studenta, pokud ji pedagog domovského ateliéru shledá potřebnou.
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Článek 4
Asistent programu AHU
1. Asistent programu AHU je zaměstnancem AVU, praktikujícím umělcem, a je vybírán na
základě výběrového řízení. Pozice asistenta programu AHU kombinuje roli odborného
asistenta s kompetencemi technického asistenta včetně administrativní podpory hostujícího
pedagoga.
2. Asistent má odpovědnost za plynulou a včasnou výměnu informací mezi studenty a
hostujícím umělcem, asistenci při realizaci praktické práce a za funkčnost technické a
organizační stránky programu.
3. Asistent organizačně zabezpečuje proces náboru studentů do programu AHU v koordinaci
se zahraničním a studijním oddělením.

Článek 5
Výběr studentů
1. Konečný výběr studentů provádí hostující umělec v součinnosti s asistentem a zahraničním
a studijním oddělením podle svého uvážení, jestliže počet zájemců přesáhne 15.
2. V ostatních záležitostech se studenti řídí pokyny o studijních pobytech a stážích na AVU.

Článek 6
Závěrečné ustanovení
Tento Výnos rektora 4/2016 zrušuje a nahrazuje Koncepci programu hostujícího pedagoga
na Akademii výtvarných umění v Praze z prosince 2007, zpracovanou prorektory J. Ševčíkem
a J. Příhodou.

MgA. Tomáš Vaněk
rektor AVU

V Praze dne 1. 8. 2016
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