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Stav

d) „umělecká činnost“

přenáška 25. 4. 2016, řízení
zastaveno > obnovené podání
žádosti 2. 5., komise 27. 6. 2016
Řízení probíhá, vznikají posudky

d) „umělecká činnost“

Řízení probíhá, vznikají posudky

c) „monografie“ Česká
fotografie a
orientalistický koncept
b) „soubor prací“
Televizní kultura jako
místo post-socialistické
kulturní paměti

c) „monografie“ Jména
příběhu

d) „umělecká činnost“
c) „monografie“ Czech
Cinema nad National
Identity

UR FAMU požádala děkana FAMU,
aby s kandidátkou prokonzultoval
určité aspekty týkající se
obsahových a formálních
náležitostí podané žádosti.> UR
FAMU se seznámila s doplňujícími
materiály > řízení zahájeno
Řízení probíhá, vznikají posudky

podaná žádost, zahájení zatím
neprojednáno
podaná žádost, zahájení zatím
neprojednáno

c) „monografie“ Vývoj
výuky audiovizuální
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podaná žádost, zahájení zatím
neprojednáno

c) „monografie“
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podaná žádost, zahájení zatím
neprojednáno

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč

Obor (ext.)

Zahájení

doc. Ivo
Mathé
doc. MgA.
Helena
Třeštíková
doc. Mgr.
Rudolf Prekop
doc. Mgr.
Michael
Gahut
doc. Mgr.
Jakub Kudláč,
Ph.D.
doc. PhDr.
Ivan Klimeš

Produkce

13. 11. 2006

Dokumentární
tvorba

16. 6. 2014

Fotografie

12. 11. 2015
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Stav

přednese přednášku 17. 1.

podaná žádost, zahájení zatím
neprojednáno

Řízení, která „se nerozběhla“ – zdůvodnění ze zápisů
13. 5. 2013
UR FAMU prozkoumala podklady k žádosti PhDr. Václava Hájka, Ph.D. o zahájení habilitačního řízení v
oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová media – teorie filmové a multimediální tvorby.
Členové UR FAMU konstatovali, že předložená habilitační práce „Patologie obrazu“ se svým
vyhraněným teoretickým zaměřením vymyká obvyklému profilu habilitačních řízení na FAMU, a
doporučují proto žadateli, aby se s žádostí o zahájení habilitačního řízení obrátil na akademické
pracoviště, které jeho práci bude moci adekvátněji posoudit (např. Katedra filmových studií FF UK,
FSV UK).
3. 11 2014
UR FAMU projednala žádost o zahájení habilitačního řízení Mgr. Marka Lapčíka, PhD. v oboru
Filmové, televizní a fotografické umění a nová media – teorie filmové a multimediální tvorby. UR
FAMU po prostudování veškerých předložených podkladů konstatovala, že z pedagogů FAMU a
okruhu posuzovatelů zapojených do habilitačních řízení FAMU nelze zodpovědně sestavit adekvátní
habilitační komisi pro posouzení žadatele vzhledem k jeho odbornému profilu, v němž podstatnou
komponentu představuje sociologicky zaměřené bádání o médiích. UR FAMU proto žadateli
doporučuje obrátit se s žádostí na školu s adekvátním oborovým zázemím pro takto zaměřené
habilitační řízení (např. Mediální studia FSV).
18. 5. 2015
UR FAMU projednala žádost Ing. Petra Jedináka o zahájení habilitačního řízení v oboru Filmové,
televizní a fotografické umění a nová media – fotografie. Vzhledem k tomu, že tvorba žadatele není
členům UR FAMU známa do té míry, aby mohli zodpovědně jmenovat adekvátní hodnotící komisi,
budou v této věci do příštího zasedání UR požádáni o konzultaci pedagogové KF FAMU. [tyto
„předběžné oponentské posudky“ byly jednoznačně negativní]

