Zápis ze zasedání UR FAMU dne 30. 5. 2017
I. Veřejné zasedání UR FAMU
1. Profesorské řízení doc. Michaela Gahuta
Místo konání: FAMU – učebna č. 107 (U1)
Začátek: 16:30 hod.
Přítomno všech 13 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, doc. V. Smutný, Mgr. J. Soukup, doc. H. Třeštíková, Mgr. A. Vášová,
Mgr. M. Vajchr.
Předseda UR FAMU, děkan Zdeněk Holý zahájil veřejnou část zasedání UR FAMU.
Přivítal doc. Gahuta, členy UR a všechny přítomné z řad akademické obce FAMU i
další hosty. Poté předseda komise k řízení ke jmenování profesorem prof. Josef
Pecák přednesl usnesení komise ke jmenování profesorem doc. Gahuta, na svém
zasedání dne 21. 9. 2016 tato komise po tajném hlasování došla k výsledku 5
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo.
Následně doc. Gahut proslovil přednášku na téma Účel a význam šedé tabulky
pro výuku a kameramanskou praxi při snímání filmovou a digitální technologií.
Přednáška trvala 35 minut a byla podpořena obrazovou prezentací tabulek a
grafů. Přednášející rozdělil svůj výklad do následujících okruhů: Účel a význam
šedé tabulky pro kameramanskou praxi i výuku studentů oboru kamera; Důvody
používání tabulky Gray Card Plus; Výsledný obraz po Color Gradingu, výuka
studentů stran zkoušky citlivosti, zesvětlování a ztmavování, závazné postupy
pro coloristu; Referenční hodnoty nastavení; Výběr kamery; Křivka nelineárního
kódování; Pohyb jasového rozpětí při změně citlivosti. Závěr přednášky věnoval
doc. Gahut úvahám nad stavem současné výuky v oboru kamera – a to se
zaměřením na rozvoj nových digitálních technologií na jedné straně a na
nedostatek školních finančních prostředků na straně druhé při dodržení cíle
naučit studenty zajistit co nejlepší kvalitu odvedené práce.
Po přednášce následovala přibližně dvacetiminutová diskuse, při níž přednášející
zodpověděl dotazy členů UR i akademické obce kameramanské, např. o rozdílech
v citlivostí jednotlivých druhů kamer, použití logaritmických křivek a rozpětí
bitové úrovně apod. V závěru doc. Gahut vyslovil své pedagogické krédo: I
v době prudkého rozmachu technologií, teoretické předměty nesmějí růst na úkor
praktických, neboť jedinečnost výuky na FAMU je v předávání osobních
profesních zkušeností pedagogů – učit řemeslo nesmí být pejorativní pojem.
2. Habilitační řízení Mgr. Asena Šopova
Místo konání: FAMU – učebna č. 107 (U1)
Začátek: 17:45 hod.
Přítomno všech 13 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.
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V. Moravec, doc. V. Smutný, Mgr. J. Soukup, doc. H. Třeštíková, Mgr. A.
Vášová, Mgr. M. Vajchr.
Předseda UR FAMU, děkan Zdeněk Holý přivítal Mgr. Šopova a další hosty a
požádal prof. Marka Jíchu, předsedu habilitační komise pro habilitační řízení, o
přednesení usnesení ke jmenování docentem Mgr. A. Šopova. Prof. Jícha přečetl
usnesení ze dne 17. 3. 2016 s výsledkem tajného hlasování 5 hlasů pro, 0 hlasů
proti, 0 hlasů se zdrželo.
Následně Mgr. Asen Šopov proslovil přednášku na téma Návaznosti a přechody
světelných atmosfér mezi scénami. Přednáška trvala 40 minut a byla
strukturována do tří částí, přednes byl doplňován záběry z filmů, nejčastěji
z autorova vrcholného díla Želary. Nejprve A. Šopov vysvětlil tři základní způsoby
přechodu mezi světelnými atmosférami: pomocí časového skoku-střihem;
pomocí přechodového záběru; a do třetice jde o případy, kdy se světelná změna
odehrává přímo v záběru, např. západ slunce, vypnutí umělého osvětlení apod.
Ve druhé části přednášky na příkladech obrazových sekvencí z filmu Želary
demonstroval výše uvedené tři způsoby světelných přechodů a zároveň zmínil i
osobní zkušenosti související s přípravou a realizací této problematiky. Jednotlivé
sekvence z filmu Želary přednášející nazval „První noc v Želarech“, „Příchod
četníků“, „Podlaha“. V závěrečné části přednášky se A. Šopov zmínil o koncepci,
přípravě a realizaci natáčení v interiéru, zejména v ateliéru, a uzavřel své
pojednání konstatováním, že jeho krédem při přípravách snímku Želary byla
inspirace malbou dvou velikánů: kombinace dokonale rozptýleného světla
v obrazech Vermeera i prudkých kontrastech na obrazech Caravaggia.
V následné diskusi zodpověděl přednášející několik dotazů od členů UR i
přítomných kameramanů, např. ohledně typů objektivů, citlivosti materiálů a
použití filtrů (denní natáčení s filtrem Chocolate 1, noční natáčení s filtrem
Antique Suede), výběru lokací ad.
II. Uzavřené jednání UR FAMU (od 19:15 h)
1. Jednání o profesorském řízení doc. M. Gahuta
Přítomno všech 13 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, doc. V. Smutný, Mgr. J. Soukup, doc. H. Třeštíková, Mgr. A. Vášová,
Mgr. M. Vajchr.
Jednání předsedal děkan Zdeněk Holý, který v úvodu konstatoval, že
stoprocentní účast členů činí radu usnášeníschopnou.
Následovala diskuse o profesorském řízení doc. Gahuta. Co se přednášky týče,
byla zmíněna na straně jedné menší míra strukturovanosti výkladu a zápal pro
objasňovanou problematiku na straně druhé. Oceněna byla jeho více než
dvacetiletá pedagogická praxe, v posledních letech při výuce anglicky
akreditovaného oboru Cinematogpraphy a kurzech FAMU International.
Inspirativní na kandidátovi je především jeho stálé držení konzervativních
způsobů práce kameramana a předávání praktických rad budoucí generaci
kameramanů, ačkoli vzhledem k současné digitální technologii proces vyučování
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na jiných uměleckých školách jde cestou mnohem jednodušší, ale mnohem méně
řemeslně vyprecizovanou.
Následovalo tajné hlasování o návrhu na jmenování doc. M. Gahuta profesorem.
Výsledek hlasování: 11 pro, 2 proti, 0 se zdrželo. Závěr: UR FAMU doporučuje
doc. Michaela Gahuta ke jmenování profesorem v akreditovaném oboru Filmové,
televizní a fotografické umění a nová média.

2. Jednání o habilitačním řízení Mgr. A. Šopova
Přítomno všech 13 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, doc. V. Smutný, Mgr. J. Soukup, doc. H. Třeštíková, Mgr. A. Vášová,
Mgr. M. Vajchr.
Intenzivní diskuse o přednášce a dosavadním díle A. Šopova odrážela velmi
rozdílné názory členů UR, což se odrazilo i v hlasování. Výsledek tajného
hlasování: 7 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Závěr: UR FAMU doporučuje Mgr. Asena
Šopova ke jmenování docentem v akreditovaném oboru Filmové, televizní a
fotografické umění a nová média.
3. Přehled o žadatelích o habilitační a profesorské řízení
Předseda UR a tajemnice UR provedli v uplynulých měsících zevrubnou kontrolu
předaných materiálů od M. Vajchra jako administrátora předchozí UR. Na
každého uchazeče byla vypracována tabulka dle detailních kritérií: a) nedostatky
ve formálních požadavcích b) druh habilitační/profesorské práce a název
plánované přednášky, c) stav všech dodaných materiálů d) dosavadní vědecká a
umělecká činnost a pedagogická práce na FAMU, e) návrh děkana na řešení
v souladu s pravidly, které si UR stanovila na minulých zasedáních. Nepočítaje
doc. Klimeše a Mgr. Marečka (budou obhajovat co nejdříve), je na současné UR,
aby se vypořádala s tímto dědictvím: devíti žádostmi o docenturu, třemi
žádostmi o profesuru, s materiály dalších dvou uchazečů, kteří vůbec nejsou
zaznamenáni v původní tabulce (L. Svobodová, V. Merta), nebyl nepředán žádný
materiál na R. Moralese, který se chce ucházet o obhájení při druhém pokusu
(složka je snad u předsedy komise či bude dohledána proděkanem Vajchrem).
Členové UR diskutovali nad návrhy řešení předložené děkanem a posléze o
každém jednotlivém případu hlasovali.
Přehled (uchazeči uvedeni bez titulů):
Irena Reifová, FSV UK: Předseda UR, děkan FAMU požádá děkana FSV o
vyjádření (na základě čl.4, JŘ UR FAMU), konkrétně o vysvětlení, proč pedagožka
a absolventka FSV UK žádá o habilitaci na FAMU, o dodání její doktorské práce a
rigorózní práce k porovnání s prací habilitační. Habilitantka bude vyzvána
k předložení jiného tématu habilitační přednášky, protože by se mělo výrazněji
lišit od tématu habilitační práce, a dále k doplnění formálního nedostatku
v přihlášce. Hlasování o tomto řešení: 13 pro.
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Jaroslav Kamiňski, absolvent FAMU magisterského programu: Bude obeslán
dopisem, aby doplnil formální nedostatky a zaplatil poplatek, zároveň bude
požádán děkan filmové fakulty z Lodže o vyjádření k jeho pedagogické a vědecké
práci na lodžské univerzitě, doc. Trajkov a Mgr. Doruška z KSS budou požádáni o
součinnost při zhlédnutí 11 filmů, které uchazeč o habilitační řízení dodal na
nosičích; po dodání doplňujících materiálů z Lodže bude sestavena komise.
Hlasování o tomto řešení: 13 pro.
Alessandro Marini, absolvent zahraničních univerzit: Bude obeslán sdělením, že
habilitační řízení nemůže být zahájeno, spis je v italštině, obor akreditován
v češtině, odmítnutí a vrácení materiálů uchazeči. Hlasování o tomto řešení: 13
pro.
Martin Řezníček, absolvent FAMU magisterského programu: Bude vyzván
k urychlenému doplnění dokumentů, UR prohlíží jeho filmy na úložišti, jakmile
bude k dispozici zpráva komise, může přistoupit k obhajobě. Hlasování o tomto
řešení: 13 pro.
Libor Jůn, absolvent FAMU doktorského programu: Dostane písemné vyrozumění
o přerušení řízení v max. lhůtě šesti měsíců na dodání habilitační práce.
Hlasování o tomto řešení: 13 pro.
Martin Čihák, absolvent FAMU magisterského programu: Dostane písemné
vyrozumění o přerušení řízení v max. lhůtě šesti měsíců na dodání habilitační
práce. Hlasování o tomto řešení: 13 pro.
Tomáš Kepka, absolvent FAMU magisterského programu: Dostane písemné
vyrozumění, aby do lhůty šesti měsíců doplnil formální nedostatky, zaplatil
poplatek a dodal habilitační práci. Bez splnění zákonných podmínek nebude UR
FAMU případ projednávat, resp. žádost zamítne. Hlasování o tomto řešení: 13
pro.
Petra Hanáková, FF UK: Dostane písemné vyrozumění s doporučením, aby se
habilitovala na své fakultě, neboť práce (v angličtině) obsahově neodpovídá
akreditovanému oboru na FAMU. Hlasování o tomto řešení: 13 pro.
Lucie Svobodová, FEL ČVUT-katedra počítačové grafiky: Děkan požádá doc. T.
Pospiszyla, aby posoudil uchazeččin katalog o moderním umění a její uměleckou
práci; po té si ji děkan pozve na pohovor. Hlasování o tomto řešení: 13 pro.
Vladimír Merta, absolvent FAMU: Zatím bez přihlášky, dodán jakýsi projekt,
uchazeč zřejmě nepochopil zákonitosti a podmínky habilitačního procesu, děkan
s ním provede pohovor. Hlasování o tomto řešení: 13 pro.
Po 21.hod. opouští jednání UR FAMU prof. Kubíček. UR dále jedná v počtu 12
členů.
Marek Vajchr, současný proděkan FAMU: Předseda habilitační komise delší dobu
nemocen, plánováno, že na podzim 2017 se sejde komise ke hlasování,
jmenovaný by mohl obhajovat v akademickém roce 2017/2018. Hlasování o
tomto řešení: 12 pro.
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Ivo Mathé, bývalý rektor AMU, absolvent FAMU, pedagog FAMU: Oznámení o
zahájení řízení ke jmenování profesorem je datováno 13.11.2006 a podepsáno
tehdejším děkanem Michalem Bregantem. Od té doby se minulé Umělecké rady
FAMU případem nezabývaly. I. Mathé dostane písemné vyrozumění, pokud
neprojeví zájem, proces bude zrušen, pokud zájem trvá, doplní formální
požadavky ve lhůtě šesti měsíců. Hlasování o tomto řešení: 12 pro.
Filip Láb, absolvent FAMU magisterského a doktorského programu: Požadované
materiály kompletní včetně vyjádření děkana FSV UK, kde v současnosti působí,
čeká na sestavení komise, děkan jej ještě pozve k pohovoru o event. aktuálním
doplnění prací. Hlasování o tomto řešení: 12 pro.
Jakub Kudláč, absolvent FAMU doktorského programu, pedagog FAMU: Dostane
písemné vyrozumění, aby ve lhůtě šesti měsíců doplnil mnohé formální
nedostatky. Hlasování o tomto řešení: 12 pro.

4. Další termín jednání UR: 19. 6. 2017; program: profesorská přednáška doc.
I. Klimeše (určitě), habilitační přednáška Mgr. M. Marečka (není ještě pevně
potvrzeno).
Zapsala: I. Sejkorová, tajemnice UR
Schválil: Z. Holý, děkan
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