Zápis ze zasedání UR FAMU dne 11. 6. 2018
I. Veřejné zasedání UR FAMU
Habilitační řízení Mgr. Marka Vajchra
Místo konání: FAMU – učebna U2
Začátek: 17:00 hod.
Přítomno 10 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. K. Och, prof. H. Třeštíková
Omluveni: prof. V. Smutný, Mgr. A. Vášová
Předseda UR FAMU, děkan Zdeněk Holý, přivítal členy UR a přítomné hosty. Poté
představil habilitanta a požádal ho o přednesení přednášky na téma Kinosály v
barokní Praze. Přednáška byla průběžně ilustrována projekcí popisovaných
uměleckých obrazů a byla strukturována do částí: úvod k terminologii, klasifikace
uměleckých druhů u Bernarda Bolzana, vliv díla Athanasia Kirchera na koncept
freskové výzdoby V. V. Reinera v kostele sv. Jana Nepomuckého, vliv světelné
inscenace na vnímání obrazů v barokní epoše s doklady z literárních děl a s
analýzou výzdoby krypty v Loretě, závěr k typologii barokních „kinosálů“.
Přednáška trvala přibližně 30 minut a poté následovala asi 20 min. diskuse.
Diskuse se týkala zejména témat: lamelový obraz - raritní dobový doklad obrazu
v pohybu, principy laterny magiky, vzájemné ovlivňování dobových umělců a
vědců, generační předávání obrazů v pohybu.
Předseda komise pro habilitační řízení prof. Lubor Dohnal přečetl usnesení
habilitační komise k habilitačnímu řízení M. Vajchra ze dne 22. 3. 2018: Komise
jmenovala 3 oponenty, kteří vypracovali posudky na habilitační práci – knihu
Jména příběhu (vyšlo v Nakladatelství Revolver Revue 2016, 622 stran): prof.
dr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (FHS UK), Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (FF UK), PhDr.
Klára Woitschová, Ph.D. (Archiv NM). Oponenti hodnotí knihu jako dílo, ve
kterém se prolnul odborný výzkum a umělecká fikce. Kniha je postmoderním
pojetím historické problematiky, v níž práce s prameny a literaturou snese
nejpřísnější kritéria. Oponenti oceňují též ideovou konzistenci díla. Habilitační
komise konstatovala, že kniha odpovídá požadavkům na vědeckou práci, svou
strukturou představuje syntézu dramaticky vystavěného příběhu s odpovědným
přístupem k pramenům, prokazuje metodickou důkladnost i autorskou
suverenitu. Komise ocenila dlouholetou výuku M. Vajchra na KSD: jeho
pedagogický přístup je osobitý, promyšlený a studenty oceňovaný. Výsledek
tajného hlasování komise byl následující:
Počet přítomných členů komise: 4
Počet platných hlasů: 4
Počet kladných hlasů: 4
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se: 0
Pátý člen komise, prof. Vlnas byl z vážných důvodů omluven, ale písemně
vyjádřil dodatečně souhlas s hodnocením habilitační komise.
Na základě výsledků hlasování habilitační komise doporučuje Umělecké radě
FAMU jmenování Mgr. Marka Vajchra docentem.
II. Uzavřené jednání UR FAMU
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Jednání o habilitačním řízení Mgr. M. Vajchra
Děkan zahájil zasedání konstatováním, že je přítomno deset členů UR, tedy
nadpoloviční většina, UR je proto usnášeníschopná.
V diskusi o habilitační přednášce vystoupili všichni přítomní členové. Ocenili
především promyšlenou strukturu přednášky, zajímavost tématu a hlubokou
sondu do písemných i uměnovědných pramenů. I když se jednalo částečně o
kunsthistorické téma, patří obsahově do pre-kinematogragfického období.
Vysoce bylo oceněno Vajchrovo pedagogické působení na škole, jak práce
s prvními ročníky, tak výuka odborných předmětů na KSD.
Následovalo tajné hlasování o návrhu na jmenování Mgr. M. Vajchra docentem.
Výsledek tajného hlasování: 7 pro, 1 proti, 2 se zdrželo. Závěr: UR FAMU
doporučuje Mgr. Marka Vajchra ke jmenování docentem v akreditovaném
oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média.
III. Veřejné zasedání UR FAMU
Habilitační řízení PhDr. Ireny Reifové, Ph.D.
Místo konání: FAMU – učebna U2
Začátek: 19:00 hod.
Přítomno 11 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. K. Och, prof. H. Třeštíková, Mgr. M. Vajchr
Omluveni: prof. V. Smutný, Mgr. A. Vášová
Děkan zahájil 2. část veřejného zasedání UR, přivítal všechny přítomné,
představil kandidátku na titul docentky PhDr. Irenu Reifovou, Ph.D. a požádal
předsedu habilitační komise prof. Jana Bernarda o přečtení Usnesení habilitační
komise ze dne 11.12.2017. Habilitační komise se seznámila s oponentskými
posudky, které napsali prof. Lothar Mikos z Filmové university v Babelsbergu,
tehdejší vedoucí FAMU International Giovanni Robbiano a Dr. Sabina Mihelj
z britské Loughborough University. Všechny tři posudky byly kladné. Habilitační
komise posoudila předloženou habilitační práci Televizní kultura jako místo
post-socialistické kolektivní paměti (kroužková vazba, 141 stran). Je tvořena
souborem pěti studií v anglickém jazyce (110 stran), jimž předchází úvod a
souhrn obsahu studií v češtině. Dvě studie (41 stran) jsou čistě autorské, v
ostatních třech případech z pěti je Reifová spoluautorkou v rámci kolektivní
práce. Studie vycházejí převážně z metodologie kulturálních studií. Po metodické
stránce soubor studií vykazuje určitou roztříštěnost, stejně jako absenci
kritického stanoviska vůči použitým zahraničním teoriím. Tyto problémy by mohly
být redukovány nebo odstraněny, pokud by autorka zvolila pro habilitační práci
formu, kde by nastíněné problémy bylo možno pojednat soudržnějším způsobem.
Autorka dlouhodobě realizuje průkopnický výzkum televizní reprezentace. Komise
se domnívá, že význam její práce by lépe zprostředkovala forma monografie.
Komise se seznámila s rozsáhlou odbornou bibliografií habilitantky, seznamem
jejích vystoupení na konferencích v zahraničí a její dosavadní dlouholetou
pedagogickou praxí. Výsledek tajného hlasování komise byl následující: Počet
přítomných členů komise: 5
Počet platných hlasů: 5
Počet kladných hlasů: 4
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se: 1
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Na základě výsledků hlasování habilitační komise doporučuje Umělecké radě
FAMU jmenování Ireny Reifové, Ph.D. docentkou.
Po přečtení Usnesení dr. Reifová přednesla svou přednášku na téma
Neoliberální dikce a zostuzování sociálně slabých v pořadech Reality
Television, v níž představila zásadní koncepty, s nimiž pracuje při analýze
Reality TV. Následně proběhla diskuse se členy UR a přítomnými hosty. Otázky
se týkaly aplikovatelnosti teoretického přístupu prezentovaného kandidátkou na
morfologicky obdobné fenomény (zobrazování třídní chudoby, nevzdělanosti
apod. např. ve filmech autorské trojice Forman, Passer, Papoušek), nad
zpřítomněním etických otázek v samotném výzkumu a nad jeho metodologií,
konkrétně nad reprezentativností analyzovaného vzorku, a nad pojednáním
vztahu mezi státem a jedincem v neoliberální společnosti. Jeden z hostů položil
dotaz, zda externí oponentka jmenovaná habilitační komisí není členkou/
zaměstnankyní výzkumného týmu dr. Reifové. Otázka zodpovězena negativně,
jmenovaná oponentka nebyla v době habilitačního řízení členkou řešitelského
týmu, a děkan konstatoval, že tedy nedošlo k procedurálnímu pochybení.
IV. Uzavřené jednání UR FAMU
Jednání o habilitačním řízení PhDr. Ireny Reifové, Ph.D.
Děkan zahájil jednání konstatováním, že je přítomno jedenáct členů UR, tedy
nadpoloviční většina, UR je proto usnášeníschopná.
Nejčastěji diskutovanými tématy byla omezená aplikovatelnost prezentovaného
konceptu, tj. nedostatečná univerzálnost požadovaná od teoretických přístupů.
Hojně byly diskutované vstupy asistentky kandidátky do diskuse buď z vlastní
iniciativy, nebo dokonce na základě výzvy kandidátky. UR dále konstatovala
nedostatečnou reprezentativnost předkládaného audiovizuálního materiálu,
stejně jako jeho nedostatečnou stylovou analýzu, o níž by kandidátka svoje
argumenty mohla opřít.
Výsledek tajného hlasování: 1 pro, 5 proti, 5 se zdrželo. Závěr: UR FAMU
nedoporučuje PhDr. Irenu Reifovou, Ph.D. ke jmenování docentkou
v akreditovaném oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová
média.
V. Různé
1. UR projednala přehled dalších habilitačních a profesorských řízení pro nový
akademický rok.
2. UR projednala a schválila seznam zkušebních komisařů na SZZ doktorské.
3. Termín příštího zasedání: předběžně 15.10.2018
Zapsala: I. Sejkorová, tajemnice UR
Schválil: Z. Holý, děkan
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