Zápis ze zasedání UR FAMU dne 18. 1. 2017

I. Veřejné zasedání UR FAMU
Program: Profesorské řízení doc. Heleny Třeštíkové
Místo konání: FAMU učebna č. 107 (U1)
Začátek v 17:00 hod.
Přítomní členové UR:
Mgr. Z. Holý (děkan)
Interní členové: dr. M. Čihák, Mgr. J. Kallista, prof. J. Kubíček, doc. V. Smutný,
Externí členové: doc. Z. Hudec, Mgr. H. Křepelková Rezková, dr. V. Moravec,
Mgr. J. Soukup, Mgr. A. Vášová, Mgr. M. Vajchr
Omluveni: prof. T. Hlobil
Předseda UR FAMU, děkan Zdeněk Holý zahájil veřejnou část zasedání UR
FAMU, přivítal členy rady i všechny přítomné z řad akademické obce FAMU i
hosty. Přivítal a představil rovněž doc. Helenu Třeštíkovou a požádal ji, aby
přednesla svou profesorskou přednášku. Následně předseda komise k řízení ke
jmenování profesorkou prof. Jan Bernard přednesl hodnocení na doc. Helenu
Třeštíkovou. Poté doc. Třeštíková proslovila přednášku na téma „Časosběrný film
jako příběh“. Přednáška trvala přibližně 30 minut a byla vhodně doplňována
prezentací (promítány byly krátké ukázky z filmů). Následovala asi hodinová
veřejná rozprava, při níž doc. Třeštíková zodpověděla množství dotazů týkající se
dosavadní tvorby. Poté se členové umělecké rady odebrali na uzavřené zasedání.
II. Uzavřené zasedání UR FAMU (od 19 hod.)
Přítomni: Mgr. Z. Holý (děkan)
Interní členové: dr. M. Čihák, Mgr. J. Kallista, prof. J. Kubíček, doc. V. Smutný,
Externí členové: doc. Z. Hudec, Mgr. H. Křepelková Rezková, dr. V. Moravec,
Mgr. J. Soukup, Mgr. A. Vášová
Omluveni: prof. T. Hlobil, Mgr. M. Vajchr
Jednání předsedal děkan FAMU Zdeněk Holý, který hned v úvodu konstatoval,
že z celkového počtu 13 členů umělecké rady je přítomno 10, tzn. nadpoloviční
většina všech členů. Umělecká rada byla podle platného Jednacího řádu UR FAMU
usnášeníschopná. Následovala obsáhlá diskuse všech přítomných členů UR – a to
jak k proslovené přednášce doc. Třeštíkové, tak k dosavadní umělecké tvorbě i k
mnohaleté pedagogické činnosti na FAMU. Následovalo tajné hlasování.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Závěr: UR FAMU jednomyslně doporučuje doc. Helenu Třeštíkovou ke
jmenování profesorkou v oboru Filmové televizní a fotografické umění a nová
média – dokumentární tvorba.
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UR vyjádřila znepokojení, že se na profesorskou přednášku doc. Heleny
Třeštíkové nedostavil nikdo z pedagogů KDT. Zároveň vyjádřila naději, že nejde
o záměrný akt.
III. Projednání další agendy
Po druhé části jednání UR FAMU se projednávání dalších bodů programu již
účastnila interní členka rady doc. H. Třeštíková. Přítomno tak bylo 11 členů UR
FAMU.
1. UR projednala návrh textu nového Jednacího řádu UR FAMU, který předložil
proděkan M. Vajchr. Návrh reflektuje novelu zákona o vysokých školách a byly
do něj zapracovány podněty zaslané děkanovi některými členy UR v období od
minulého zasedání UR. Po krátké diskusi UR odsouhlasila následující úpravy
předloženého textu:
a) Čl. 4, odst. 5
Navržená formulace „… ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne zahájení řízení.“ se
mění na „… ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne zahájení habilitačního řízení a
profesorského řízení. Řízení se zahajuje podáním návrhu uchazeče, který splňuje
všechny formální náležitosti.“
a) Čl. 4, odst. 6
Navržená formulace „…děkan FAMU si před zahájením řízení vyžádá písemné
stanovisko děkana příslušné fakulty,“ se mění na „…děkan FAMU si před
zahájením řízení může vyžádat písemné vyjádření děkana příslušné fakulty,“
UR se shodla, že pasáže nového Jednacího řádu UR FAMU týkající se průběhu
habilitačního a profesorského řízení (především jeho délky) se budou vztahovat
až na nová podání. Děkan Z. Holý konstatoval, že od jeho nástupu do funkce
zatím žádný návrh na habilitační či profesorské řízení nebyl podán. Nabízí se i
úvaha požádat o úpravu názvu a obsahu akreditovaného oboru pro habilitační a
profesorská řízení; dále se hovořilo o pravidlech uměleckých/vědeckých rad již
vyprecizovaných na jiných univerzitách, jež by mohla být užitečná i pro
fungování UR FAMU, toto bude ještě předmětem rozprav na dalších zasedáních
UR.
Návrh nového znění Jednacího řádu UR FAMU je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
UR počítá s tím, že se její další jednání (dne 27. 3. 2017) bude tímto novým
předpisem již řídit.
2. Výnos rektora č. 1/2017, kterým se upravují poplatky za úkony spojené
s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem. Tento výnos nabyl
účinnosti dne 3. 1. 2017. UR FAMU se podrobně seznámila se zněním Výnosu a
vzala jej na vědomí. Ve Výnosu stojí, že poplatek je příjmem vysoké školy.
Děkan Zdeněk Holý se vyslovil pozitivně k návrhu některých členů UR, že by se
interním pedagogům FAMU mohl poplatek zpětně vracet v souvislosti s karierním
řádem AMU, jenž je obsažen ve Výnosu rektora č. 10/2016. Děkan projedná
s rektorem, tj. orgánem, který Výnos vydal, možnosti, zda by rektor akceptoval
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případné žádosti o prominutí platby, které by UR FAMU a děkan FAMU navrhly. O
výsledku jednání děkan Zdeněk Holý bude UR informovat.
3. UR FAMU podrobně prošla seznamy (navržené vedoucími kateder a
předložené jí děkanem) se jmény interních a externích pedagogů – členů komisí
státních závěrečných zkoušek (bakalářských i magisterských). Drtivá většina
seznamů byla odsouhlasena radou bez připomínek. Po zapracování drobných
úprav navržených členy UR FAMU budou seznamy v listinné podobě vráceny na
katedry, aby se jimi mohly řídit.
4. Nepřítomný proděkan M. Vajchr požádal písemně UR FAMU o doplnění
komise pro habilitační řízení dr. I. Reifové (náhrada za zesnulého prof. I.
Možného). Při podrobném rozboru celé záležitosti se ukázalo, že jde o problém
daleko složitější a závažnější než jen doplnění komise v rámci jednoho
habilitačního řízení. UR se v diskusi shodla, že členové hodnotících komisí
habilitačního a profesorského řízení by před schválením UR měli být osloveni, zda
s případným členstvím v komisi souhlasí (což se v případě prof. Možného
nestalo). Současná UR FAMU se hodlá tímto pravidlem ve svém konání řídit, na
rozdíl od UR předchozí. Děkan Z. Holý v té souvislosti konstatoval, že by bylo
vhodné (ba přímo ideální), pokud by členem hodnotících komisí v rámci
habilitačního a profesorského řízení byl vždy jeden člen UR FAMU, jemuž je
odborně téma daného řízení blízké; členové UR s tímto návrhem vyjádřili
souhlas.
5. K detailnímu zmapování stavu agendy habilitačních a profesorských řízení je
nezbytné, aby se UR FAMU seznámila s kompletně dodanými materiály od všech
současných uchazečů, aby eventuálně někteří z nich mohli být vyzváni
k doplnění. Jde o nezbytnou podmínku transparentního a efektivního vypořádání
se s agendou, kterou současná UR FAMU zdědila od UR předchozí. Proděkan M.
Vajchr, který v zastoupení někdejšího děkana FAMU P. Jecha všechny materiály
UR administroval, je pověřen radou dohledáním veškerých podkladů, a předá je
tajemnici UR FAMU Iloně Sejkorové ke kompletaci. I. Sejkorová složky všech
žadatelů předloží k prohlédnutí UR na příštím zasedání a v budoucnu vždy
kterémukoli členovi UR k nahlédnutí. Zakládat složky bude i novým žadatelům,
jakmile budou doručeny děkanovi FAMU. Na dalším zasedání bude na základě
této revize Uměleckou radou FAMU aktualizován přehled habilitačních a
profesorských řízení a stanoven postup dalších fází těchto řízení. UR se shodla,
že je nutné nadále neprotahovat habilitační a profesorská řízení, jejichž počátek
sahá před rok 2015. Proto budou pro další dvě zasedání UR FAMU s možností
habilitačních, resp. profesorských přednášek děkanem osloveni Ing. Mgr. Martin
Řezníček a MgA. Martin Mareček , doc. Mgr. Rudolf Prekop, doc. Mgr. Michael
Gahut a Mgr. Asen Šopov.
6. Termíny dalších jednání UR: 27. 3. 2017 a 30. 5. 2017, vždy od 17:00
hodin.

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