Zápis ze zasedání UR FAMU dne 27. 3. 2017
I. Veřejné zasedání UR FAMU
Program: Profesorské řízení doc. Rudolfa Prekopa
Místo konání: FAMU – učebna č. 107 (U1)
Začátek: 17:00 h
Přítomni členové UR: Mgr. Z. Holý (děkan), dr. M. Čihák, prof. T. Hlobil, 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
Omluveni: doc. Z. Hudec, doc. V. Smutný
Předseda UR FAMU děkan Zdeněk Holý zahájil veřejnou část zasedání UR FAMU,
přivítal členy Rady a všechny přítomné z řad akademické obce FAMU i hosty. Při
té příležitosti ocenil hojnou účast pedagogů, studentů a absolventů katedry
fotografie. Poté předseda komise k řízení ke jmenování profesorem prof. Pavel
Dias přednesl hodnocení na doc. R. Prekopa, s jednoznačným výsledkem
hlasování pěti hlasů pro. Následně doc. Prekop proslovil přednášku na téma
„Rudolf Prekop – Imaginativní fotografie“. Přednáška trvala 35 minut a byla
doplňována prezentací (promítány ukázky z tvorby R. Prekopa). V přednášce se
doc. Prekop věnoval např. následujícím okruhům: jednotlivé etapy tvorby ve
světle uměleckého postupu, účast na skupinových výstavách, práce
s fotografickým materiálem jako oživení příběhů ad. Chronologicky byly ukázány
a vyloženy soubory fotografií od poloviny 70. let minulého století do současnosti.
Byl zmíněn i časosběr – např. prameny světla, času, roční období. Doc. Prekop
dále komentoval ukázky z publikace Reálovky (2015) a zmínil ilustrace v knize
Tulák po hvězdách od J. Londona. Přednášející pohovořil o cyklicitě své tvorby,
přičemž jednotlivá údobí trvala přibližně dekádu (názvy cyklů: Pomníky, Zátiší,
Černé a bílé světlo). Dále byly zmíněny figurální fotografie, experimentální cyklus
Sběrné suroviny, publikace o A. Warholovi a v neposlední řadě jeho současná
práce na publikacích o architektuře pro městskou část Praha 3. V poslední části
přednášky doc. Prekop vysvětlil své metody a postupy, které vyučuje ve svých
ateliérech po dobu působení na FAMU a zejména individuální přístup ke
studentům fotografie, coby budoucím uměleckým osobnostem.
Po přednášce následovala přibližně dvacetiminutová diskuse, ve které doc.
Prekop zodpověděl dotazy členů UR i z pléna (např. směřování studentů
k jednotlivým uměleckým postupům ve fotografii, současná práce na figurální
fotografii, jeho vztah ke Slovenské nové vlně atd.).
II. Uzavřené jednání UR FAMU (od 18:30 h)
Přítomni členové UR: Mgr. Z. Holý (děkan), dr. M. Čihák, prof. T. Hlobil, 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
Omluveni: doc. Z. Hudec, doc. V. Smutný
Jednání předsedal děkan Zdeněk Holý, který v úvodu konstatoval, že z celkového
počtu 13 členů UR je přítomno 11, tzn. nadpoloviční většina všech členů, a proto
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je UR usnášeníschopná. Následovala široká diskuse všech přítomných členů,
nejen k proslovené přednášce doc. Prekopa, ale i jeho celoživotní umělecké
tvorbě a zásluhám na pedagogickém procesu v rámci katedry fotografie FAMU.
Následovalo tajné hlasování o návrhu na jmenování R. Prekopa profesorem.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Závěr: UR FAMU jednomyslně
doporučuje doc. Rudolfa Prekopa ke jmenování profesorem v akreditovaném
oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média.
III. Projednání další agendy
1. Diskuse o pravidlech habilitačních a profesorských řízeních na FAMU
v návaznosti na udělenou akreditaci v oboru Filmové, televizní a
fotografické umění a nová média (již bez specifikace na obory)
Rozprava, jež trvala téměř tři hodiny, měla za cíl vyjasnění a zpřesnění obsahu
v budoucnu podávaných a následně UR projednávaných žádostí o habilitační a
profesorská řízení. V obšírné diskusi se vyjádřili všichni přítomní členové UR.
Nejprve děkan Zdeněk Holý informoval UR o předběžné konzultaci na toto téma
s JUDr. Semíkovou. Děkan navrhl, aby základní pravidla řízení nejen pro FAMU,
ale i ostatní fakulty AMU byla upravena novým výnosem rektora. Profesor Hlobil
informoval, že se na Univerzitě Palackého v Olomouci vypořádávají se žádostmi o
habilitaci a profesuru, pokud je obsah předloženého materiálu mimo jejich obor,
přímým odmítnutím a touto cestou by měla jít i UR FAMU. Stanovení jasných
pravidel je nezbytný předpoklad, aby nebyla UR zahlcena žádostmi, jež zdědila
od předchozí UR FAMU, přičemž část z nich navíc nesplňuje základní kritéria
habilitačních či profesorských řízení. Dále se probírala otázka, mají-li být
přijímány žádosti o habilitaci a profesorská řízení od žadatelů, kteří nemají titul
Ph.D.. Tuto otázku bude rektor AMU projednávat s rektory ostatních uměleckých
škol. Dr. Čihák i ostatní členové diskutovali, jak dlouhá má být pedagogická
činnost uchazečů, má-li být spjata přímo s fakultou, kde se o habilitaci ucházejí.
Profil žádostí musí být jasně vymezen, aby korespondoval s obsahem oboru, k
němuž má FAMU akreditaci. UR se shodla, že děkanovi je zákonem, resp.
výnosem rektora, svěřena pravomoc odmítat některé žádosti v prvním stupni
řízení, kdy uchazeč nesplní základní podmínky. Prof. Hlobil a Dr. Moravec se
domnívají, že nejčistším řešením je, aby před hlasováním o složení komisí sporné
spisy části žadatelů posoudila UR, která jediná dokáže odhadnout, zda má
smyslu v procesu řízení pokračovat, resp. zda proces může mít kladný výsledek.
Dr. Čihák zdůraznil, že je lhostejno, jestli uchazeč habilituje na základě vědecké
teoretické nebo celoživotní umělecké práce, v každém případě musí mít za sebou
dlouholeté pedagogické působení. J. Kallista připomněl, že sedmdesátiletá
historie FAMU je naplněna díly uměleckými, tudíž habilitovat nebo profesurovat
svým dílem, by mělo být stěžejní. Členové UR se v diskusi shodli, že by se
stávající UR FAMU měla vyhnout praxi rady předchozí, kdy u některých žadatelů
o profesorská řízení nebyla dodržována ta část výnosu rektora AMU, jež se týká
délky řízení. Jako problematické bylo shledáno i to, že bylo v minulosti ukončeno
habilitační řízení z důvodu neúspěšnosti uchazeče, do čtrnácti dnů byla podána
nová žádost, do týdne UR sestavila novou komisi a tento uchazeč je nyní mezi
žadateli převzatými od minulé UR. I tyto postupy mohou následně zpochybňovat
kvalitu řízení, o niž by mělo jít především. UR učinila prozatím tyto stručné
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závěry s vědomím, že diskuse na toto téma bude určitě pokračovat i na dalších
uměleckých radách:
a) Teoretické práce nebudou přijímány v cizím jazyce (minulá UR předala žádosti
s pracemi z angličtiny a italštiny), kdy nejsou opatřeny překladem do češtiny;
b) Budou stanovena transparentní kritéria na základě revize materiálů všech
čekatelů. Na základě lednového rozhodnutí UR měla tajemnice UR obdržet
materiály všech uchazečů a roztřídit je. Tato agenda však byla předána až
20.března. Předseda UR a tajemnice UR sestaví tabulku všech dosavadních
uchazečů zděděných z minulé UR podle jasných kritérií a toto předloží na příštím
zasedání UR;
c) Členem nových komisí, které budou sestaveny, bude vždy jeden člen UR.
2. Informace děkana Z. Holého
a) Z. Holý informoval UR o změně garantů několika studijních programů na FAMU
(noví garanti: doc. Šimlová – KF, prof. Brabec – KK, prof. Bernard – CAS);
b) Informace od tajemníka fakulty: FAMU má vyčleněno pro rok 2017 na platbu
za posudky 2000 Kč za jeden posudek;
c) Doc. Smutný a doc. Třeštíková, kteří v minulém období úspěšně absolvovali
profesorské řízení na FAMU, se zúčastní 24. 5. 2017 zasedání UR AMU, kde se
představí krátkými přednáškami.
3. Doplnění člena do již sestavené komise
UR jednomyslně schválila doc. Zdeňka Hudce jako doplňujícího člena do komise
pro habilitační řízení dr. I. Reifové (za zemřelého prof. I. Možného). Nepřítomný
Z. Hudec (nemoc) byl s návrhem předsedy UR seznámen.
4. Další termíny jednání UR
Další termíny zasedání UR: 30. 5. a 19. 6. 2017.
30. 5. 2017 přednese habilitační přednášku Mgr. A. Šopov a profesorskou
přednášku doc. M. Gahut. Teze přednášky Mgr. Šopova již byly členům UR
zaslány.

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