Zápis z jednání UR FAMU dne 8. 11. 2016
Přítomni: Mgr. Z. Holý (děkan)
Interní členové: Dr. M. Čihák, Mgr. J. Kallista, Prof. J. Kubíček, Doc. V. Smutný,
Doc. H. Třeštíková, Mgr. M. Vajchr
Externí členové: Doc. Z. Hudec, Mgr. H. Křepelková Rezková, Dr. V. Moravec,
Mgr. J. Soukup, Mgr. A. Vášová
Omluven: Prof. T. Hlobil
1. Děkan Holý přivítal členy nové UR na prvním zasedání a seznámil je
s programem jednání. Přítomní členové UR obdrželi podklady s následujícími
materiály: medailonky členů UR; dosavadní jednací řád UR FAMU z roku 2009;
výňatek ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách – konkrétně paragrafy
týkající se vědecké/umělecké rady; výňatek ze Statutu FAMU týkající se UR;
výňatek ze zákona ze dne 2. 3. 2016, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách.
2. Děkan Holý rozebral jednotlivé části novely vysokoškolského zákona, která
vstoupila v platnost 1. 10. 2016, a porovnal nové znění příslušných paragrafů
s textem původního zákona. Podrobně se probíraly zejména tyto body:
a) Role UR v novém způsobu akreditací studijních programů. Děkan Holý
informoval UR, že vedení FAMU v nejbližší době nechystá žádnou novou
akreditaci, výhledově do dvou let uvažuje o novém oboru Game design.
b) Významná role umělecké rady jako poradního orgánu děkana.
c) Podrobně se diskutovaly paragrafy 72, 73, 74 novely zákona, upravující
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Děkan Holý zdůraznil, že při
udílení titulů docent a profesor je nutno zohledňovat nejen vědeckou a
uměleckou činnost adeptů, ale i jejich pedagogickou praxi. Pozornost je nutno
věnovat množícímu se počtu uchazečů o docenturu a profesuru z řad jiných
vysokých škol než je AMU, obzvláště těm, kteří přicházejí z neuměleckých
vysokých škol. Řízení těchto žadatelů by se mělo co nejblíže přiblížit náročnosti
řízení na jejich vlastních fakultách.
d) Diskutoval se odstavec 16 paragrafu 72 týkající se poplatku za habilitační
řízení a odstavec 10 paragrafu 74 týkající se poplatku za úkony spojené
s profesorským řízením. Mezi zasedáním UR a sepsáním zápisu již informaci
zpřesnil tajemník FAMU Ing. Kolek po poradě s kvestorem AMU. Závěr: Pro
akademický rok 2016/2017 stanovuje MŠMT základ pro výpočet – částku 3 217,Kč, která může být až čtyřnásobkem, poplatek za úkon spojený s habilitačním
řízením je tedy stanoven v maximální výši 12 868,- Kč. V praxi AMU to znamená,
že tento poplatek bude vyměřen všem novým žadatelům.
e) Diskutován paragraf 53 zákona upravující, kdo má právo zkoušet při státních
zkouškách. Členové zkušebních komisí musejí být schváleni UR. Děkan požádá
vedoucí kateder o předložení seznamů všech potenciálních členů zkušebních
komisí v takové kompletnosti, aby seznamy mohly býti odsouhlaseny na
lednovém jednání UR.

3. Informace člena UR, proděkana pro studium M. Vajchra:
a) Jednací řád UR FAMU z r. 2009 je již nevyhovující, proto je nutné jej urychleně
aktualizovat a uvést ho do souladu s novelou vysokoškolského zákona. Proděkan
Vajchr aktualizaci provede a optimálně ji dá odsouhlasit AS FAMU tak, aby na
příštím zasedání měla UR k dispozici již schválený nový jednací řád.
b) AS FAMU schválil novou UR v hlasování 5:0:1. Členové UR obdrželi jmenovací
dekrety od děkana s platností od 29. 9. 2016.
c) Statut FAMU bude novelizován. Není důvod měnit počet členů UR, bude jich i
nadále 13. UR splňuje zákonem stanovený poměr co do počtu členů složených
z akademické obce AMU (interní) a osobností z jiných vysokých škol a pracovišť
(externí). Děkan FAMU ustanovil zapisovatelkou UR PhDr. Ilonu Sejkorovou,
vedoucí studijního oddělení FAMU. Proděkan Vajchr upozornil přítomné členy UR,
že kvůli rozsahu agendy nepostačí dosavadní praxe scházet se dvakrát až
čtyřikrát ročně – kvůli počtu žadatelů o docentury a profesury se členové UR
musejí připravit na to, že alespoň v prvním roce budou jednání UR častější.
d) Proděkan Vajchr informoval o dosavadní praxi odevzdávání písemných
podkladů k habilitační a profesorské přednášce nejméně 10 dní před jejím
konáním. Jelikož je přednáška proslovována většinou s prezentační oporou
v délce cca 40 minut, je jasné, že písemný podklad a přednáška sama nejsou
zcela identické. Po diskusi dohodnuto, že abstrakt přednášky zašle kandidát
jeden měsíc před konáním.
4. Diskuse – různé
a) Děkan Holý: Pozvánky na UR budou zasílány měsíc před konáním. Součástí
pozvánky budou podklady pro jednání, například teze přednášek.
b) Proděkan Vajchr detailně vysvětlil postup při habilitačním a profesorském
řízení. Za stěžejní považuje sestavení kvalitní komise pro každého kandidáta. Jde
však o složitý proces kvůli nedostatku odborníků. V zákoně není stanovena délka
procesu habilitačního a profesorského řízení, proděkan Vajchr považuje za ideální
půlrok až rok. Dále proděkan Vajchr vysvětlil přítomným členům UR i postup
v případě neúspěchu kandidáta, kdy se řízení zastavuje.
c) Přítomní členové UR diskutovali o okolnostech neúspěchů některých kandidátů
v minulosti. Nutno promyslet, jak postupovat, aby neúspěšný kandidát výtky
pochopil. Prof. Kubíček se otázal, kolikrát může kandidát proces opakovat. Děkan
Holý se dotázal, na základě čeho se může kandidátova žádost rovnou odmítnout,
např. když jde o téma habilitačního spisu či profesorského řízení mimo působnost
FAMU, nebo kdy FAMU není s to sestavit komisi odborníků. Dr. Moravec se
domnívá, že právě členové komisí k habilitačnímu a profesorskému řízení mají
být hlavní garancí kvalitního řízení. UR se shodla, že kandidáti musejí být
posuzováni se stejnou přísností, jako na jiných vysokých školách. Proděkan
Vajchr doplnil několik případů, kdy FAMU vrátila uchazeči materiály, neboť se
nepodařilo komisi vůbec sestavit. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že
nejideálnější je dát různá omezení do vnitřních předpisů. Dr. Moravec nabídl, že
zjistí tyto skutečnosti na UK Praha (zda je možné formulovat omezení ve
vnitřních předpisech, aby neodporovala liteře zákona).

5. Závěr
Proděkan Vajchr navrhuje, aby součástí příštího jednání UR byla již jedna
habilitační přednáška a jedna profesorská přednáška. K jejich proslovení budou
vyzváni: A. Šopov (kameraman) a H. Třeštíková (dokumentaristka). Přítomná
Doc. Třeštíková vyslovila souhlas a pozvala všechny členy UR na premiéru svého
časosběrného dokumentu dne 16. 1. 2017. Její profesorská přednáška bude
s tímto filmem souviset. UR pozvání na premiéru filmu s potěšením přijala.

Příští jednání UR: 17. 1. 2017 od 17:00 hodin

Příloha zápisu: Seznam všech současných žadatelů o habilitační nebo profesorská
řízení

Zapsala: I. Sejkorová
Schválil: Z. Holý, děkan

