Zápis ze zasedání UR FAMU dne 6. 5. 2019
Místo konání: FAMU, učebna U7, začátek v 17:00 hod.
Přítomni členové UR: Mgr. Z. Holý (děkan), prof. T. Hlobil, Mgr. J. Kallista,
prof. J. Kubíček, dr. V. Moravec, Mgr. H. Křepelková Rezková,
prof. V. Smutný, doc. M. Vajchr, Mgr. A. Vášová (řádně omluvena ze začátku
jednání, příchod 17:30), prof. H. Třeštíková (řádně omluvena ze začátku jednání,
příchod 17:50).
Omluveni: doc. M. Čihák, doc. Z. Hudec, Mgr. Karel Och
I.

Projednání akreditačních materiálů programu Montage
(magisterský program)

Akreditační spis členům UR FAMU představil zástupce vedoucího KSS Mgr. Tomáš
Doruška. Původní akreditaci programu Montage obdržela FAMU na čtyři roky (od
2017 do 2021), předložený spis je tudíž reakreditací. Garantem studijního
programu Montage je doc. Ivo Trajkov. Oproti původní akreditaci je změn ve
spisu minimum (např. v personálním složení, kdy dva vyučující zesnuli, novými
pedagogy v programu jsou A. Brothánek a M. Reich). Podle děkana Holého by
mělo dojít ve spisu ještě k drobným formulačním úpravám (např. u přijímacího
řízení) než půjde spis na RVH AMU. Členové UR FAMU neměli ke spisu vážnějších
výhrad.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
UR FAMU akreditační materiály programu Montage schválila.
17:30 příchod A. Vášové
II.

Projednání akreditačních materiálů programu Directing –
Cinema and Digital Media (magisterský program)

Akreditační spis představil členům UR FAMU vedoucí FAMU International Ondřej
Zach, který v přehledné prezentaci seznámil přítomné se změnami a důvody,
které k nim vedly, akcentoval rozdělení mezi cvičeními a volnou tvorbou a kladl
důraz na komplexní pokrytí dovedností režiséra, obojí se promítá do obsahu
akreditačního spisu. Cílem programu Directing – CDM je vzdělávat pracovníky,
kteří se uplatní především jako režiséři v oblasti hrané i dokumentární
audiovizuální tvorby, s důrazem na tvorbu filmovou. Studium je zaměřené na
získání veškerých potřebných teoretických i praktických dovedností spojených
s touto činností – především zpracování námětu a předlohy, adaptace scénáře,
dramaturgie textu, dramaturgie obrazu a příprava vizuálního řešení
(storyboarding), koncepce misanscény, zvuková dramaturgie, práce s hercem,
proces realizace audiovizuálního záznamu a jeho další tvůrčí zpracování v
procesu postprodukce. Předměty studijního programu tak zahrnují nejen vlastní
oblast režie hrané a nonfikční audiovizuální tvorby, ale i hraniční oblasti prací
přípravy filmového projektu a jeho postprodukce, včetně prací scénáristických,
střihačských a zvukařských. Garantem studijního programu je prof. Pavel Marek.
Následně se rozběhla diskuse o pojmu autorský film, kdy UR ve shodě s O.
Zachem doporučila v akreditačním spisu jasně formulovat, že autorský film může
znamenat i osobitý přístup při interpretaci cizího textu/scénáře. Členové UR
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FAMU dlouze diskutovali např. o počtu a obsahu povinných a povinně volitelných
předmětů ve vazbě na státní závěrečné zkoušky, o spolupráci režijní a
scénáristické složky audiovizuálního uměleckého díla apod. Ondřej Zach všechny
otázky členů UR FAMU uspokojivě zodpověděl.
17:50 příchod H. Třeštíkové
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
UR FAMU akreditační materiály programu Directing – CDM schválila.
III.

Sestavování nových habilitačních komisí

Děkan Holý představil návrh habilitační komise pro Rodrigo Moralese
v následujícím složení: předseda prof. Rudolf Adler (FAMU), dále (bez titulů) Jan
Gogola ml.(UTB), Alice Růžičková(FAMU), Róbert Kirchhoff (VŠMU). Tito navržení
byli UR FAMU odsouhlaseni. Zbývající člen komise bude schválen na dalším
zasedání, nebo hlasováním per rollam. Vyjde se z návrhu předsedy komise, který
navrhl tato jména: doc. Petr Francán, děkan a bývalý vedoucí Ateliéru
audiovizuální tvorby JAMU; PhDr. Jakub Szántó, bývalý zpravodaj ČT na Blízkém
východě a čerstvý nositel Magnesie litery; prof. Martin Štoll, dokumentarista a
teoretik z FSV UK.
Děkan Holý představil návrh habilitační komise pro Jaroslava Švelcha v tomto
složení: předseda prof. David Šmahel z Katedry strojového učení a zpracování
dat – Fakulta informatiky a Katedry mediálních studií a žurnalistiky – FSS MU,
dále (bez titulů) proděkan pro vědu a výzkum Tomáš Dvořák (FAMU), Petr
Szczepanik (FF UK), Lucie Česálková (FF MU), Vít Šisler (FF UK). Člen UR FAMU
dr. V. Moravec zpochybnil členství Víta Šislera jako spoluautora textu, kterým se
chce uchazeč habilitovat. Děkan námitku shledal oprávněnou s tím, že
donominuje nového člena. Člen UR FAMU prof. T. Hlobil se ohradil proti tomu, že
před sestavením komise nedostal uchazečův seznam publikační činnosti a
potvrzení o odučených letech a předmětech. Děkan se nad tím podivil, protože
byl osobně přítomen, když tyto materiály uchazeč odevzdával, přislíbil věc
zkontrolovat, vzal tuto námitku v potaz a sestavení komise posunul na příští
zasedání UR.
Děkan Holý představil návrh habilitační komise pro Vladimíra Mertu v tomto
složení: předseda prof. Jiří Kubíček (FAMU), dále (bez titulů) Marek Musil (zvukař
českých převážně animovaných filmů), Jakub Kudláč (FAMU), Ivan Klimeš (FF
UK). Tito navržení byli UR FAMU odsouhlaseni. Zbývajícího člena komise navrhne
její předseda prof. Kubíček a bude UR FAMU předloženo ke schválení na dalším
zasedání UR FAMU, nebo hlasováním per rollam.
IV.

Různé

Děkan Holý otevřel problematiku průběhu habilitačního řízení uchazeče Martina
Řezníčka, které se neúměrně protahuje. Připomněl aktuální stav, kdy habilitační
řízení nepostupuje, přestože řízení bylo zahájeno již 16. 6. 2014. Děkan navrhl
dát časový limit současnému předsedovi komise prof. Karlu Vachkovi, aby
komise přistoupila ke zpracování usnesení a k hlasování, jinak by UR FAMU měla
jmenovat nového předsedu. Tuto otázku ještě děkan nechá právně zkonzultovat.
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Členové UR FAMU po zevrubné diskusi souhlasili s tím, že není možné habilitační
řízení kvůli nečinnosti předsedy komise dále protahovat, protože jde o
porušování vnitřních předpisů FAMU i AMU.
Předseda UR FAMU, děkan Holý seznámil členy UR se žádostí vedoucího KR
Bohdana Slámy o schválení garanta studijních programů KR prof. Pavla Marka.
Vzhledem k tomu, že Pavel Marek na funkci rezignoval v loňském roce, děkan
oba pozval na zasedání UR, aby se k situaci vyjádřili. Oba však byli
v předmětném termínu jednání UR FAMU zaneprázdněni. Otevřela se diskuse o
zodpovědnostech garantů všeobecně, z níž vyplynulo, že UR FAMU by měla
schválit garanta bezodkladně, pokud si to katedra a její vedoucí přejí.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
UR FAMU schválila garantem bakalářského i navazujícího magisterského
studijního programu režie prof. Pavla Marka.
Termín příštího zasedání UR bude dohodnut per rollam.
Zapsal: V. Moravec
Schválil: Z. Holý, děkan
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