Akademický senát FAMU

Zasedání 4. 11. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu FAMU
4. 11. 2019 od 19:15 v U1
Přítomní senátoři (bez titulů): Eliška Děcká, Greta Stocklassa, Klaus Fuxjäger, David Jařab,
Petr Marek, Martin Kohout, Petr Kubica (přítomen od 20:05)
Nepřítomní senátoři (bez titulů): Jindřich Keil, Josefina Lubojacki
Hosté (bez titulů): Adéla Miškanin Holubová, Lukáš Prokop, Michael Jiřinec
Plánovaný program:
1. Podnět Ondřeje Zacha a Tomáše Dorušky – změny v přijímacím řízení v programu
Cinema and Digital Media a změny v přijímacím řízení v programu Montage
2. Podnět Víta Janečka – výběrové řízení KSS „Teorie střihu 2 – 5“
3. Různé
Úvod:
Eliška Děcká představila navrhovaný program a vyzvala k hlasování o jeho schválení:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
1. Podnět Ondřeje Zacha a Tomáše Dorušky – změny v přijímacím řízení v programu
Cinema and Digital Media a změny v přijímacím řízení v programu Montage

Ve věci zastupuje na zasedání AS za nepřítomného Ondřeje Zacha Adéla Miškanin
Holubová. Vysvětluje, že hlavním důvodem změny posunu k časnějšímu termínu přijímacích
zkoušek je vytvoření větší časové rezervy pro proces nostrifikace a pro zajištění víz přijatých
uchazečů. To znamená předsunout deadline, který byl doposud nastaven k poslednímu
březnu, na poslední den v lednu. Na tom se shodly katedra kamery, střihu a FAMU
International. Další věcí je, že např. o program Directing je výrazně větší zájem, než o
program Střih a Tomáše Dorušku napadlo, že by bylo dobré otevřít druhé kolo, které by
umožnilo uchazečům, jež neuspějí v přijímacím řízení na režii a profilují se třeba směrem ke
střihu, aby se mohli pokusit přihlásit v druhém kole na jiný program.
Eliška Děcká upozorňuje, že byla součástí emailové komunikace mezi pracovníky kateder,
kterých se tento podnět týká, kde vyšlo najevo, že ve Studijním a zkušebním řádu AMU je
dané, že “AS FAMU schvaluje podmínky přijímacích řízení, včetně lhůt pro podání přihlášek
a způsobu jejich podávání, ve veřejné části internetových stránek fakulty s nejméně
čtyřměsíčním předstihem.” 1 To znamená, že pokud by AS FAMU vyhověl podnětu Ondřeje
1

Viz Studijní a zkušební řád AMU ze 3. 7. 2019 (platný od 1. 10. 2019) na webových stránkách
FAMU: https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vnitrni-predpisy/
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Zacha a Tomáše Dorušky a schválil by přesun přijímacího řízení na konec ledna, pak by
jednal v rozporu s vnitřním předpisem, protože to již časově nevychází.
Adéla Miškanin Holubová poukazuje na možnost zkrácené lhůty mezi vypsáním podmínek
přijímacího řízení a termínem pro přijímání přihlášek, která souvisí s nově akreditovanými
programy. Je to podle ní k nalezení v akreditačním řádu. To by se ale týkalo pouze
programu kamery, o kterém se dnes nehlasuje.
David Jařab uznává, že výjimka může existovat, ale jde to podle něj proti smyslu a duchu
daných programů, kdy mají chtít, aby se na dané programy přihlásil co největší počet
nejkvalitnějších uchazečů. Za předpokladu, že dojde ke zkrácení, vytvoří se tomuto smyslu
blok.
Adéla Miškanin Holubová tomu rozumí, ale poukazuje ještě na možnost následného vypsání
nového druhého kola přijímacího řízení.
David Jařab stejně jako Petr Marek poukazuje na problém (ne)rovnosti podmínek v případě
vypsání druhého kola. Rád by, aby zodpovědní lidé přednesli vícero variant řešení této
situace, ne pouze jednu, která je v rozporu s vnitřním předpisem.
AS dochází během diskuze k vlastní druhé variantě, kterou je dodržet vnitřní předpisy a
vyhlásit přijímací řízení v co nejbližším termínu tak, aby byla dodržena lhůta 4 měsíců mezi
zveřejněním přijímacího řízení a uzávěrkou přihlášek.
AS FAMU dospěl nakonec k hlasování o dvou návrzích usnesení ohledně schválení textu
vyhlášení přijímacího řízení CDM, kde v obou případech bude dodržena lhůta 4 měsíců.
1) Protinávrh usnesení Petra Marka navíc obsahuje i zrušení možnosti vyhlášení
druhého kola, které považuje za nerovné. (Kompletní podoba navrhovaného textu viz
příloha č. 1 tohoto zápisu)
PRO: 2
PROTI: 1
ZDRŽELI SE: 4
2) Návrh usnesení ohledně schválení textu vyhlášení přijímacího řízení CDM
s dodržením lhůty 4 měsíců a ponechání si možnosti vyhlásit druhé kolo přijímacího
řízení (Kompletní podoba navrhovaného textu viz příloha č. 2 tohoto zápisu):
PRO: 5
PROTI:
ZDRŽELI SE: 1

1

Obdobně jsou navrženy k hlasování i dvě varianty usnesení ohledně vyhlášení přijímacího
řízení programu Montage:
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1) Protinávrh usnesení Petra Marka obsahuje opět i zrušení možnosti vyhlášení
druhého kola, které považuje za nerovné. (Kompletní podoba navrhovaného textu viz
příloha č. 3 tohoto zápisu)
PRO: 2
PROTI: 1
ZDRŽELI SE: 4
2) Návrh usnesení ohledně schválení textu vyhlášení přijímacího řízení Montage
s dodržením lhůty 4 měsíců a ponechání si možnosti vyhlásit druhé kolo přijímacího
řízení (Kompletní podoba navrhovaného textu viz příloha č. 4 tohoto zápisu):
PRO: 5
PROTI:
ZDRŽELI SE: 1

1

AS FAMU zároveň žádá ostatní dotčené katedry, aby nenechávali schvalovací proces na
poslední chvíli.
Usnesení:
Doporučujeme, aby zbývající programy určené zahraničním studentům podaly návrhy změn
ke svým přijímacím řízením ke schválení AS co nejdříve.
PRO: 7
PROTI:
ZDRŽELI SE: 0

0

2. Podnět Víta Janečka – výběrové řízení KSS „Teorie střihu 2 – 5“
Petr Marek čte vyjádření Zdeňka Holého k podnětu Víta Janečka (Příloha č. 5 tohoto zápisu)
Eliška Děcká čte reakci KSS. (Příloha č. 6 tohoto zápisu)
Eliška Děcká poukazuje, že bohužel ani jedna z reakcí se nevěnuje věcnému obsahu
podnětu Víta Janečka (Příloha č. 7 tohoto zápisu). Ani David Jařab nevidí v žádné z reakcí
odůvodnění příliš specifických podmínek vypsaného výběrového řízení. Eliška Děcká
navrhuje, aby AS FAMU doporučil upravení podmínek a vyhlášení nového výběrového řízení
s upraveným textem tak, aby se mohlo přihlásit více uchazečů.
Usneseni:
Doporučujeme zrušit současné výběrové řízení a nahradit ho výběrovým řízením v novém
znění, které by zbytečně nevyřazovalo velké množství potenciálních kvalitních kandidátů.
Domníváme se, že vzhledem k obvyklé praxi a formulovaným požadavkům na danou pozici
je podmínění pětiletou pedagogickou činností v oblasti filmové teorie a dosažením titulu
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minimálně docent a Ph.D. neobvyklé a nadbytečné. Takováto formulace výběrového řízení
by se mohla zbytečně jevit jako účelová.
PRO: 7
PROTI:
0
ZDRŽELI SE: 0
(Příloha č. 8 tohoto zápisu obsahuje následnou reakci KSS na toto usnesení, které je zde
zveřejněno na návrh a se souhlasem KSS)
3. Různé (veřejné slyšení kandidujících na post děkana/děkanky a další organizační
záležitosti s tím spojené)
AS FAMU diskutuje, kdy se setkat s kandidáty na děkana FAMU: zda před prezentacemi
koncepcí, které proběhnou 25. 11., nebo naopak až po nich. AS FAMU se shoduje, že se s
kandidáty setká až po prezentacích koncepcí, aby senátoři mohli klást doplňující dotazy, na
které třeba nezbyde prostor během veřejného slyšení, kde má prostor pro dotazy především
akademická obec. Dále se řeší organizační věci týkající se tohot veřejného slyšení
kandidujících 25. 11.
Konec zasedání AS FAMU.
Zapsal Michael Jiřinec, schválila Eliška Děcká

