Zápis ze zasedání UR FAMU dne 19. 6. 2017
I. Veřejné zasedání UR FAMU
1. Profesorské řízení doc. PhDr. Ivana Klimeše
Místo konání: FAMU – učebna č. 107 (U1)
Přednáška začala v 17,20 hod. a trvala 30 min.
Přítomno 12 členů UR: Mgr. Z. Holý (děkan), dr. M. Čihák, prof. T. Hlobil, doc. Z.
Hudec, Mgr. J. Kallista, prof. J. Kubíček, Mgr. H. Křepelková Rezková, dr. V.
Moravec, Mgr. J. Soukup, doc. H. Třeštíková, Mgr. A. Vášová, Mgr. M. Vajchr
Omluven: doc. V. Smutný
Předseda UR FAMU děkan Zdeněk Holý zahájil veřejnou část zasedání UR FAMU,
přivítal doc. Klimeše, členy Rady a všechny přítomné hosty. Poté předseda
komise k řízení ke jmenování profesorem prof. dr. Jan Bernard přednesl Usnesení
komise k jmenování profesorem docenta Klimeše, která na svém zasedání dne
12.4.2017 po tajném hlasování došla k výsledku 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0
hlasů se zdrželo. Komise se na základě výsledku hlasování usnesla na návrhu, že
doc. I. Klimeš má být jmenován profesorem pro obor Filmové, televizní a
fotografické umění a nová média.
Následně doc. Klimeš proslovil přednášku na téma Kinematografie a jazyková
politika meziválečného Československa. Přednáška byla rozdělena do tří okruhů:
Jazykový zákon, Jazyková kultura po vzniku samostatného státu, Jazyková praxe
v kinech. Každá přednesená část byla podpořena prezentací, např. výňatky ze
smluv, jazykového zákona a nařízení, úryvky z dobového tisku - z regionálních
periodik, německých krajinských listů apod. Přednášející svůj výklad provázel též
krátkými filmovými ukázkami přičemž byla prezentována technologie titulkování
(skioptikon, horokino). Přednášející vysvětlil tři praktické cesty při velmi složitém
zavádění filmových titulků: a) slovenská cesta (slovensko-maďarské titulkování,
b) přerušovaná projekce (promítání přerušováno a doplňováno titulky
z diapozitivů, c) polyekran (na jedno plátno se promítalo, na vedlejší plátno se
vrhal překlad titulků, takže promítač musel být schopen obsluhovat dva stroje.
Při praktických demonstracích ukázek pomáhal přednášejícímu s technikou
doktorand FAMU Jiří Forejt. Závěr přednášky věnoval doc. Klimeš informacím o
cílech jazykové politiky státu v kinematografii, o složitostech zavádění vyhlášek
do praxe v jazykově smíšených oblastech Československa, o rozvoji kin,
vytváření kopií filmů a vzniku půjčoven.
Po přednášce následovala přibližně dvacetiminutová diskuse, při níž přednášející
zodpověděl několik dotazů členů UR, např. právní aspekty zavádění saintgermainské smlouvy do čs. právního řádu, chápání ideje národního sátu jako
problému politického, proměnlivá praxe promítačů s vkládáním titulků. Doc.
Hudec vznesl kategorický dotaz, zda se jednalo o přednášku spíše uměnovědnou
nebo právnickou.
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II. Uzavřené jednání UR FAMU (od 19:15 h)
1. Jednání o profesorském řízení doc. I. Klimeše
Přítomno 12 členů UR: Mgr. Z. Holý (děkan), dr. M. Čihák, prof. T. Hlobil, doc. Z.
Hudec, Mgr. J. Kallista, prof. J. Kubíček, Mgr. H. Křepelková Rezková, dr. V.
Moravec, Mgr. J. Soukup, doc. H. Třeštíková, Mgr. A. Vášová, Mgr. M. Vajchr
Omluven: doc. V. Smutný
Jednání předsedal děkan Zdeněk Holý, který vyzval členy UR k diskusi o
proslovené přednášce i celkovém dosavadním působení I. Klimeše jako vědce i
pedagoga. Členové UR zhodnotili přednášku jako časově dostatečnou a
obsahově výstižnou. Dále byla konstatována šíře dosavadního záběru I.Klimeše
v oblasti dějin kinematografie, jeho vášeň pro přednášení, byl připomenut i jeho
vzácný specifický uměnovědní humor. Rozpoutala se i diskuse o složitosti
sepsání akademických dějin filmu.
Následovalo tajné hlasování o návrhu na jmenování doc. I. Klimeše profesorem.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Závěr: UR FAMU doporučuje
doc. PhDr. Ivana Klimeše ke jmenování profesorem v akreditovaném oboru
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média.
2. Různé
Informace prof. J. Kubíčka: FAMU získala 1. cenu na festivalu v Záhřebu za
animovaný film. UR srdečně blahopřeje katedře animace k úspěchu.
Informace studijního proděkana M. Vajchra: členové UR budou v průběhu letních
měsíců obesláni seznamem s ročními učebními plány pro nový akademický rok
2017/2018 - dochází k některým inovacím. Proděkan prosí o odsouhlasení per
rollam, bude rád za věcné připomínky a návrhy.
Příští zasedání UR: 23.10. 2017 v 17 hod. Upřesněný program zašle členům
tajemnice mailem koncem září.
Děkan Holý poděkoval všem za práci v UR v akademickém roce 2016/2017 a
popřál klidný letní odpočinek.

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