Zápis ze zasedání UR FAMU dne 20. 11. 2017

I. Veřejné zasedání UR FAMU
1. Předání stříbrné medaile AMU doc. Marii Mravcové, pedagožce KSD.
Od 17:00 do 17:30 hod. v učebně U7. Medaili předala prorektorka dr. I. Radok Žádná.
Následně doc. Mravcové popřáli děkan Z. Holý, přítomní členové UR a další hosté.
2. Habilitační řízení MgA. Martina Marečka
Místo konání: FAMU – učebna č. 107 (U1)
Začátek: 17:40 hod.
Přítomno 12 členů UR: Mgr. Z. Holý (děkan, předseda UR), 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 přivítal MgA. Marečka, členy UR a přítomné
hosty a požádal prof. Rudolfa Adlera, předsedu komise pro habilitační řízení M.
Marečka, o přednesení usnesení komise. Prof. Adler nejprve ocenil neobvykle brilantní
a pečlivé posudky tří oponentů (prof. V. Bělohradského, prof. V. Justa a doc. L.
Česálkové), poté přečetl usnesení komise ze dne 10. 5. 2017 a nakonec seznámil
přítomné s výsledkem tajného hlasování komise, jež bylo následující:
Počet přítomných členů komise: 5
Počet kladných hlasů: 5
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se: 0
Na základě výsledků hlasování habilitační komise doporučuje Umělecké radě FAMU
jmenování MgA. M. Marečka docentem.
Následně MgA. Martin Mareček proslovil přednášku na téma Nahlédnout své vidění.
(čtyři vhledy do čtyř filmů). V přednášce, trvající bezmála hodinu M. Mareček
poutavým způsobem probral postupně své čtyři celovečerní filmy, které předložil k
habilitaci. Šlo o následující díla: 1. Hry Prachu (2001) – absolventský film o souhrách
událostí kolem zasedání Světové banky a MMF v Praze. 2. Zdroj (2004) –
dokumentární expedice po souvislostech těžby ropy v Ázerbájdžánu. 3. AutoMat (2009)
– osobní příběh iniciativy, zkoumající vnější projevy dopravy v Praze a limity
občanského aktivismu. 4. Pod sluncem tma (2011) - cesta do zambijské vesnice, kde
čeští odborníci obnovují energetický systém. Z každého filmu bylo vybráno několik
sekvencí a na nich autor ozřejmoval způsoby vztahování se k natáčenému dění a
následnému zpracování. Na jednotlivých záběrech byly zachyceny reakce nejen
respondenta, ale i autora dokumentů za kamerou i před ní. M. Mareček vysvětlil i
různé podoby režie dokumentárního filmu. U každého filmu byl vysvětlen i způsob
natáčení a volba technologií. Po přednášce, v rámci veřejné rozpravy, vystoupili s
komentáři, dotazy a hodnotícími názory členové UR: Vášová, Třeštíková, Moravec,
Rezková, Soukup a Holý.
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II. Uzavřené jednání UR FAMU
1. Jednání o habilitačním řízení MgA. M. Marečka
V zevrubné diskusi vystoupili téměř všichni členové UR, kteří obsah přednášky
hodnotili jako přemýšlivý výkon a upřímné vyznání autora o jeho tvůrčím hledání.
Nestandardní délka přednášky vyvolala všeobecnou kritiku. Kromě uměleckého díla
hodnotila komise i oblibu výuky M. Marečka studenty KDT. Pedagogický přínos M.
Marečka podle členů UR spočívá v permanentním tvůrčím dialogu, dále též v jeho
snaze o kultivaci komunikačního prostředí mezi studenty. UR opět poukázala na malý
zájem akademické obce, v tomto případě studentů a pedagogů KDT o přednášku.
Následovalo tajné hlasování o návrhu na jmenování MgA. M. Marečka docentem.
Výsledek tajného hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Závěr: UR FAMU doporučuje MgA. Martina Marečka ke jmenování docentem
v akreditovaném oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média.
Z dalšího jednání se omluvil J. Soukup, v dalších bodech programu proto UR
pokračovala v počtu 11 členů.
2. Informace z katedry kamery
Prof. J. Brabec, vedoucí Katedry kamery (KK), informoval UR o záměru vedení KK
přeakreditovat magisterský program kamera vyučovaný v anglickém jazyce
(Cinematography) z dosavadního dvouletého studia na tříleté. Z praxe předchozích let
vyplynula nutnost vyrovnání znalostí a dovedností zahraničních studentů s absolventy
českého bakalářského oboru kamera. V prvním ročníku je u zahraničních studentů
nezbytné, aby si doplnili výuku o oborová cvičení a získali více času pro začlenění na
katedře i na FAMU jako celku. Děkan Holý upřesnil, že po vyrovnávacím prvním
ročníku by následně studenti Cinematography již ve druhém a třetím ročníku
absolvovali stejné roční učební plány jako studenti české kamery. Toto vyrovnání
umožní i lepší propojování štábů.
O předneseném záměru UR hlasovala takto:
S předneseným záměrem katedry kamery souhlasí 11 členů UR. Nikdo nebyl proti a
nikdo se nezdržel.
3. Informace z katedry fotografie
Vedoucí katedry fotografie doc. Š. Šimlová a garant oboru doc. M. Stecker informovali
UR o záměru akreditovat bakalářský program restaurování fotografie. Pro členy UR
vypracoval doc. Stecker několikastránkový přehled, aby členové UR snáze pochopili
předmětnou problematiku. Podstatou záměru vedení katedry fotografie je
přepracování současného magisterského učebního plánu restaurování do programu
bakalářského, který jednak umožní studentům větší volbu předmětů klasické
fotografie i předmětů restaurování, jednak jde o podchycení potenciálu nových
uchazečů z uměleckých škol pro budoucí zaměstnání jako jsou fotograf, konzervátor,
restaurátor, kurátor sbírek ad.
O předneseném záměru UR hlasovala takto:
S předneseným záměrem vedení katedry fotografie souhlasí 11 členů UR. Nikdo nebyl
proti a nikdo se nezdržel.
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4. Schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
Katedra animované tvorby (KAT), Katedra zvukové tvorby (KZT) a Katedra FAMU
International požádaly z důvodů pedagogického personálního doplnění či personálních
změn o odsouhlasení nových seznamů zkušebních komisařů pro SZZ bakalářské a
magisterské. UR měla k dispozici vytištěné seznamy členů komisí.
O předložených seznamech UR hlasovala takto:
KAT: 10 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
KZT: 11 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel
FI: 10 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
Všechny tři seznamy byly odsouhlaseny a nabývají platnosti.
5. Přehled o žadatelích o habilitační a profesorské řízení
V návaznosti na jednání UR ze dne 30. 5. 2017 a jeho závěry (viz zápisy z jednání UR)
byli v letních měsících písemně osloveni účastníci či kandidáti habilitačních a
profesorských řízení, aby doplnili své materiály, event. tvůrčí portfolio, či aby nahlásili,
zda jejich zájem pokračovat v procesu započatém v době minulé UR nadále trvá.
Tajemnice UR podala přehled o zpětných vazbách oslovených čekatelů:
Irena Reifová, FSV UK:
- doplnila chybějící formální náležitosti v přihlášce,
- na výzvu UR změnila původně navrhované téma habilitační přednášky „Televizní
diskurzy post-socialistické paměti“ na nové téma „Neoliberální dikce a zostuzování
sociálně slabých v pořadech Reality TV“
- dodala doklady z FSV UK, že skutečně za obhajobu disertační práce Média –
Ztracený ráj? získala současně titul PhDr. (před jménem) a Ph.D. (za jménem)
- děkan FSV UK dr. Končelík zaslal děkanovi FAMU vyjádření k dotazům UR, jež se
týkaly možnosti habilitace na mateřské fakultě uchazečky, dále byla poskytnuta
disertační práce k posouzení novému členovi habilitační komise doc. Hudcovi;
Jaroslav Kamiňski, Univerzita Lodž:
- žadatel má zájem se habilitovat na FAMU,
- je v telefonickém kontaktu s tajemnicí UR, všechny zákonem a vnitřními předpisy
požadované materiály průběžně doplňuje a do konce ledna 2018 bude jeho habilitační
spis kompletní, aby mohla UR přistoupit k sestavení habilitační komise;
Alessandro Marini, UP Olomouc:
- žadateli byly vráceny všechny materiály, bylo mu též sděleno rozhodnutí UR;
Martin Řezníček, FAMU:
- habilitant doplnil formální nedostatky v materiálech,
- chybí pouze podpisy na posudku a čeká se na zasedání habilitační komise, následně
může dojít k pronesení habilitační přednášky před UR;
Libor Jůn:
- na dopis se závěry UR zatím neodpověděl,
- UR čeká na odevzdání habilitační práce v požadovaném termínu;
Martin Čihák, FAMU:
- přislíbil dodání habilitační práce v požadovaném termínu;
Tomáš Kepka, UJAK
- v kontaktu s tajemnicí UR, doplňuje formální nedostatky v habilitačním spise,
- UR čeká na dodání práce
Ivo Mathé, FAMU:
- požádal o zrušení profesorského řízení z osobních důvodů;
Filip Láb, FSV UK:
- v osobním rozhovoru s předsedou UR, děkanem Holým se vyslovil pro stažení
žádosti o zahájení profesorského řízení,
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- není s to vbrzku dodat monografii či širší portfolio umělecké tvorby;
Jakub Kudláč, FAMU:
- odstranil mnohé formální nedostatky ve spise k profesorskému řízení,
- po diskusi UR bude předsedou UR, děkanem Holým písemně vyzván k doplnění
druhého doporučujícího dopisu od jiného profesora, než je prof. M. Petříček, neboť ten
je předsedou hodnotící komise;
Rodrigo Morales, FSS MU:
- v průběhu léta se podařilo zkompletovat všechny materiály dvou habilitačních řízení
uchazeče, jež se uskutečnila či uskutečňují na FAMU,
- vzhledem k zásadním obsahovým i formálním nejasnostem v rámci obou
habilitačních řízení byl habilitační spis předán k posouzení právníkům, jak by měla
současná UR dále postupovat,
- právní rozbor poukázal na nestandardní kroky v obou habilitačních řízeních, včetně
postupu habilitační komise pod vedením prof. K. Vachka, doporučil rovněž děkanovi a
UR vrátit habilitační řízení na jeho počátek, sestavit novou komisi a administrovat
žádost nově,
- UR se shodla na následujícím postupu: Mgr. R. Morales obdrží dopis se stručným
shrnutím závěrů právního rozboru, omluvu děkana za postup předchozí UR, resp. za
netransparentní postup vedení habilitační komise. Mgr. R. Morales bude požádán, zda
chce pokračovat v habilitačním řízení na FAMU, zda aktualizovat dodané portfolio.
V případně kladné odpovědi bude sestavena nová habilitační komise, jež zajistí, aby
nedocházelo k zásadním pochybením a průtahům.
6. Různé
1. UR AMU zasedá 14. prosince 2017, pozváni jsou docenti Prekop a Gahut k
vystoupení.
2. Mgr. J. Soukup oznámil děkanovi, že se z osobních důvodů vzdává členství v UR.
Děkan Holý mu poděkoval za vykonanou práci a členové UR se s ním rozloučili.
3. UR dává ke zvážení předsedovi UR, děkanovi Holému návrh na zveřejnění
vzorových posudků habilitačních a profesorských řízení, např. na webu v sekci
Umělecká rada. Členové UR se shodli, že by takový krok mohl přispět ke zvýšení
kvality habilitačních a profesorských řízení na FAMU.
4. Děkan Holý otevřel diskusi o udělování čestných doktorátů a Medailí AMU. Požádal
členy UR o zvážení/navržení jmen uměleckých osobností k udělení těchto ocenění do
příštího zasedání.
Termín příštího zasedání UR se uskuteční v únoru 2018 a bude dohodnut per rollam.

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