Zápis ze zasedání UR FAMU dne 28. 5. 2018
I. Veřejné zasedání UR FAMU
Habilitační řízení MgA. Jaroslawa Kamiňskeho
Místo konání: FAMU – učebna U2
Začátek: 17:00 hod.
Přítomno 8 členů UR: Mgr. Z. Holý (děkan), prof. T. Hlobil, Mgr. J. Kallista, Mgr. H.
Křepelková Rezková, dr. V. Moravec, prof. H. Třeštíková, Mgr. K. Och, Mgr. M.
Vajchr.
Omluveni: prof. V. Smutný, dr. M. Čihák, Mgr. A. Vášová, prof. J. Kubíček, doc. Z.
Hudec
Předseda UR FAMU, děkan Zdeněk Holý, přivítal členy UR a přítomné hosty, poté
představil habilitanta, podal stručný přehled o jeho dosavadním uměleckém díle,
především o filmech, jimž se dostalo mezinárodního ocenění, zmínil také jeho
úspěšný film uvedený na letošním Cannes a připomněl Kamiňského pedagogické
působení na Státní vysoké filmové, televizní a divadelní škole v Lodži. Předseda
komise pro habilitační řízení prof. Jiří Myslík přečetl usnesení habilitační komise k
habilitačnímu řízení J. Kamiňského ze dne 2. 5. 2018: Komise jmenovala
oponenty dva nezávislé umělce MgA. J. Buštu a MgA. Filipa Issu a pedagoga
FAMU MgA. T. Dorušku. Získala tak tři kompetentní posudky předloženého
souboru filmů kandidáta: Ida (2013), Córki dancingu (2015), November (2017) a
Sztuka kochania:Historia Michaliny Wislockiej (2017). Oprávněným středobodem
habilitačního řízení je film IDA, oceňovaný divácky i na festivalech (nejvyšší
ocenění Oscar za cizojazyčný film 2015). Všechny posudky vyzněly jednoznačně
pozitivně, autoři v nich jasně a přesně vystihli základní rysy a kvality autorovy
tvorby. Výsledek tajného hlasování komise byl následující:
Počet přítomných členů komise: 5
Počet platných hlasů: 5
Počet kladných hlasů: 5
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se: 0
Na základě výsledků hlasování habilitační komise doporučuje Umělecké radě
FAMU jmenování MgA. Jaroslawa Kamiňského docentem.
MgA. J. Kamiňski proslovil přednášku na téma Vyprávět neviditelné –
střihová skladba ve filmu Ida. V úvodu připomněl, že obvyklou úlohou
střihače je sezení měsíce nad natočeným materiálem, aby určil tempo a rytmus
vyprávění, a tím zřetelně vyvstaly vztahy mezi postavami. Práce na Idě byla ale
ojedinělá, protože režisér Pawlikovsky přistupoval ke scénáři pouze jako
k pracovnímu materiálu. Scénář se dolaďoval během natáčení, režisér bral
střihače jako partnera s nímž se řeší dialogy, dotáčky apod. Přednášející zmínil i
složité podmínky natáčení, např. nemoc kameramana, mrazivou dlouhou zimu
ad. Hovořil o problematice zachycení kontrastu obou ženských hrdinek, kdy
jednu hraje herečka, druhou neherečka, o úvahách, jak upravit děj a zjemnit
vztahy. Habilitant promítnul ukázky nejpůsobivějších scén a vysvětlil snahu
zkracovat i obavu, zda nejde o příliš chladný způsob vyprávění. Tím, že byla
odstraněna barva a pohyb kamery, plnily větší úlohu světlo a kompozice. Způsob
komponování obrazu se stal nejzajímavějším stylistickým prostředkem IDY.
Snímání obrazu, aby tváře postav nebyly v jeho středu, ukázalo, že takto vzniklá
místa v obrazu se stávají prostorem pro reflexi, emoce a pocity. Nakonec
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přednášející zmínil stručně historii distribuce filmu, kdy se úspěch dostavoval v
cyklech. Po asi čtyřicetiminutové přednášce následovala živá diskuse. S dotazy
ohledně IDY, další Kamiňského tvorby a o jeho pedagogickém působení vystoupili
členové UR a mnoho hostů včetně studentů.
II. Uzavřené jednání UR FAMU
1. Jednání o habilitačním řízení MgA. J. Kamiňského
Děkan zahájil zasedání konstatováním, že přítomno je osm členů UR, tedy
nadpoloviční většina, a UR je proto usnášeníschopná.
V diskusi o habilitační přednášce vystoupili všichni členové UR, kteří obsah
přednášky hodnotili jako doposud nejvýše nastavenou úroveň dosavadní činnosti
současné UR, jako vzor toho, jak by habilitace na vysoké umělecké škole měla
vypadat. Ocenili výklad prolínání tvorby filmu a role střihové práce v ní.
Diskutovali o množství kvalitních uměleckých děl přinášejících velký zážitek.
Ocenili dosavadní více než dvacetiletou pedagogickou práci habilitanta. Děkan
zmínil, že KSS je s Kamiňskim a Vysokou školou v Lodži v kontaktu, každoročně
dochází k pořádání workshopů. UR poukázala na sympaticky velký zájem
studentů o tuto přednášku a neobvykle velký počet posluchačů z řad pedagogů a
bývalých absolventů. K. Och upozornil, že Kamiňského nejnovější film Studená
válka – úspěšný v Cannes - bude k vidění na letošním ročníku MFF KV.
Následovalo tajné hlasování o návrhu na jmenování MgA. J. Kamiňského
docentem.
Výsledek tajného hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Závěr: UR FAMU
doporučuje MgA. Jaroslawa Kamiňského ke jmenování docentem
v akreditovaném oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová
média.
2. Sestavení habilitační komise pro Mgr. Pavla Rejholce
P. Rejholec podal žádost o zahájení habilitačního řízení dne 3. 12. 2017. Hodlá se
habilitovat svým dosavadním uměleckým dílem v oblasti zvukové tvorby,
zejména filmy Tobruk, Ve stínu, Masaryk a seriálem Pustina. Navrhuje název své
habilitační přednášky: „Tvorba zvukové stopy pro celovečerní filmy a ambiciózní
TV tvorbu“. Děkan navrhuje toto složení habilitační komise:
Předseda: Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. (ČVUT - FEL)
Členové: Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. (FF UK)
Doc. MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (HAMU)
Doc. Jiří Moudrý (FAMU)
Mgr. Jan Svěrák (nezávislý režisér)
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0. Komise byla schválena.

3. Přehled o aktuálním stavu agendy uchazečů o habilitační a
profesorská řízení
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Dr. Čihák – habilitační komise pod vedením prof. Bernarda pracuje.
Mgr. Kepka - na minulém zasedání UR vyhověla jeho žádosti o prodloužení lhůty
na dodání práce ze zdravotních důvodů. Dne 24.5. 2018 zaslal habilitant žádost
UR o další prodloužení s lékařskou zprávou. Po posouzení UR jednomyslně
schválila prodloužit T. Kepkovi termín do 31.10.2018 s tím, že jde o poslední
možné prodloužení.
Mgr. Morales - osobně převzal poštou nedoručenou korespondenci ohledně
právního stanoviska k jeho kauze a následně napsal děkanovi omluvný dopis
s ujištěním, že má zájem pokračovat v řízení za nově stanovených podmínek,
využije možnosti aktualizovat podklady.
Dr. Jůn - zaslal písemné vyrozumění o ukončení řízení. Toto bylo předáno
tajemnici UR AMU pí Mgr. Turkové a ta následně předala info do příslušného
Registru MŠMT, který provedl výmaz. Materiály budou dr. Jůnovi vráceny.
Mgr. Řezníček - čeká se na Usnesení habilitační komise.
Doc. Kudláč - v květnu 2018 dodáno Usnesení komise ke jmenování profesorem.
Mgr. Vajchr - v březnu 2018 dodáno Usnesení habilitační komise.
4. Různé
Děkan Holý informoval UR o formulačním pochybení, k němuž došlo v části
Zápisu ze zasedání UR FAMU dne 27. 3. 2017, týkajícím se změny garantů
studijních oborů na FAMU. V souladu s čl. 25 Statutu AMU byli tito garanti (doc.
Štěpánka Šimlová – Fotografie, doc. Martin Stecker - Restaurování fotografie,
prof. Jaroslav Brabec – Kamera, prof. Jan Bernard – Audiovizuální studia)
jmenováni na návrh vedoucích příslušných kateder a po odsouhlasení UR FAMU,
kdy UR FAMU na svém zasedání dne 27. 3. 2017 proti předloženým návrhům
nevznesla žádnou námitku. Oznámení o jmenování garantů bylo prostřednictvím
rektora AMU postoupeno Kanceláři Národního akreditačního úřadu pro vysoké
školství. UR FAMU potvrdila, že na zasedání dne 27. 3. 2017 byli uvedení garanti
uvedeným způsobem odsouhlaseni a potvrdila opravené znění zápisu.
Termín příštího zasedání: 11. 6. 2018

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