Zápis ze zasedání UR FAMU dne 19. 2. 2018
Uzavřené jednání UR FAMU (od 17.00 hod.)
Přítomni členové UR: Mgr. Z. Holý (děkan), RNDr. M. Čihák, PH.D., prof.
T. Hlobil, doc. Z. Hudec, Ph.D., prof. J. Kubíček, PhDr. V. Moravec, Ph.D.,
prof. H. Třeštíková, Mgr. A. Vášová, Mgr. M. Vajchr.
Omluveni: Mgr. J. Kallista, Mgr. H. Křepelková Rezková, prof. V. Smutný
Předseda UR děkan Holý přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 9
členů, tj. nadpoloviční většina, UR je tedy usnášeníschopná. Připomněl
pozvání pro členy UR od nepřítomného producenta J. Kallisty na premiéru
filmu Hmyz hned po zasedání UR.
1. Plán realizace strategického záměru
Děkan poděkoval členům UR, kteří zaslali komentáře k PRSZ, ze kterých
vyplynulo, že jim chyběla v PRSZ především primární činnost, tj.
vzdělávací činnost fakulty. Děkan v mezidobí mezi odesláním PRSZ a
zasláním komentářů tuto chybějící pasáž dopsal a nyní ji UR přečetl.
Z následné diskuse vyplynuly dva dodatky: a) doplnění pojmu „oborová
didaktika“ (dr. Čihák), b) neopomenout potřebu rozvoje českého jazyka
na vysokoškolské úrovni a tím možnost co nejpreciznějšího vyjádření,
vzhledem k trendům poangličťování vyšších stupňů studia – např. MU Brno
dělá habilitace jen v AJ (dr. Čihák, prof. Hlobil ad.)
2. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
AMU ze dne 15. prosince 2017
Členům UR byl dokument zaslán s předstihem k prostudování zároveň
s programem na dnešní UR. UR podrobně prošla citace těch pasáží, které
jsou inovativní vzhledem k dřívějšímu předpisu, kterým byl Výnos rektora
3/2015 o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem AMU
ze dne 14. května 2015. Po dlouhé diskusi, ve které vystoupili všichni
přítomní je nutno zaznamenat tyto komentáře:
a) Čl. 1, odst.7 – interpunkční nejasnost a z toho vyplývající obsahová
zmatečnost ve větě „Nepožaduje-li fakulta, na níž je habilitační řízení
zahájeno …….30 normostran“. Jde o to, že věta bez čárky před
slovem „jinak“ je interpretovatelná ve smyslu „pokud habilitační řízení
nebylo zahájené jiným způsobem“, po doplnění čárky by sloveso
„předpokládá se“ bylo podmíněno a nevytváří obligatorní požadavek
vypracovat písemnou reflexi. Pokud ovšem bylo záměrem odst. 7
požadavek stanovit obligatorně (což z něj ale vzhledem k výše
uvedenému zřetelně nevyplývá), UR se domnívá, že pravděpodobný
efekt bude opačný, tzn. že ti, u nichž by byla habilitace právě
uměleckým dílem přínosem pro školu, nebudou mít zájem se
habilitovat kvůli povinnosti odevzdat rozsáhlou písemnou reflexi.
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b) Čl. 6 a čl. 13 – UR vyjádřila podiv nad rozdělením poplatků za
habilitační/profesorské řízení mezi fakultu a rektorát, domnívá se, že
poplatky by měly náležet pouze fakultě, jak bylo v r. 2017
domluveno.
3. Habilitační komise pro MgA. Jaroslawa Kamiňského
Jde o jeden z případů, který byl neřešen minulou UR od r. 2010, v
mezidobí se část materiálů, včetně původní žádosti poztrácela.
Současnou UR byl pan Kamiňski, dlouholetý pedagog na Univerzitě v
Lodži v červnu 2017 osloven, zda ještě vůbec jeho zájem o habilitaci
trvá a pokud ano, aby doplnil a aktualizoval potřebné dokumenty.
Pan Kamiňski dodal žádost a ostatní materiály s datem 1.12. 2017.
J. Kamiňski je absolvent střihu, v současnosti však v tomto oboru
není na FAMU pedagog s hodností profesor.
Děkan Holý předkládá UR ke schválení tento návrh na složení
habilitační komise pro MgA. Jaroslawa Kamiňského:
Předseda komise : prof. Jiří Myslík(FAMU),
členové komise: doc. Ivo Trajkov (FAMU), doc. Zdeněk Hudec (UP
Olomouc), Mgr. Jan Matlach (nezávislý umělec), MgA. Šimon Špidla
(nezávislý umělec).
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování: 0.
Komise byla schválena.
4. Různé
a) Přehled o aktuálním stavu agendy uchazečů o habilitační a
profesorská řízení:
1. Dr. Čihák dodal v určené lhůtě 31.1.2018 svou habilitační
práci na téma „ K didaktice střihové skladby“, bude předáno prof.
Bernardovi, předsedovi habilitační komise a řízení může
pokračovat.
2. Mgr. Kepka, měl též lhůtu pro dodání práce 31.1.2018, poslal
děkanovi žádost o prodloužení lhůty s lékařským osvědčením o
vleklejší pracovní neschopnosti. UR odsouhlasila všemi 9 hlasy
prodloužení lhůty na dodání práce do 31.3.2018.
3. Mgr. Moralesovi bylo doporučeně do vlastních rukou zasláno
závažné sdělení (viz zápis ze zasedání 20.11.2017), na tři různé
adresy, které jeho složka obsahuje, pokaždé se škole vrátilo jako
nedoručené ve smyslu adresátem nevyzvednuté. Dr. Čihák má
několik mobilních čísel na dotyčného, pokusí se ho telefonicky
kontaktovat a sdělit, že dopis k vyzvednutí je u tajemnice.
4. Doc. Kudláč dodal chybějící písemné doporučení profesora,
předseda komise prof. Petříček bude informován, že řízení může
pokračovat.
5. Dr. Jůn nedodal habilitační práci do požadovaného data
31.1.2018, ústně sdělil tajemnici, že odstoupí, bude požadováno
jeho písemné vyjádření.
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6. Mgr. Rejholec podal žádost o habilitační řízení počátkem
prosince. Doposud však nedodal potřebné přílohy k přihlášce,
takže komise se zatím nesestavuje.
b) UR vyjádřila srdečné blahopřání H.Třeštíkové a V. Smutnému ke
jmenování profesorem ke dni 22.1.2018.
Termín příštího zasedání: koncem dubna nebo v polovině května, bude
dohodnut per rollam.
Zapsala: I.Sejkorová, tajemnice UR
Schválil: Z.Holý, děkan
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