Zápis ze zasedání UR FAMU dne 8. 10. 2018
I. Neveřejné zasedání UR FAMU
Místo konání: FAMU – učebna U7
Začátek: 17:00 hod.
Přítomno 12 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, prof. V. Smutný, prof. H. Třeštíková, doc. M. Vajchr, Mgr. A. Vášová
Omluveni: Mgr. K. Och
Předseda UR FAMU, děkan Zdeněk Holý, přivítal členy UR a stručně je seznámil
s obsahem prvního bodu jednání, jímž bude schvalování akreditačních materiálů
pro dva programy (materiály byly členům UR zaslány v předstihu elektronicky
k prostudování). Šlo o nově připravovaný magisterský program Herní design
(namísto garanta programu dr. Jaroslava Švelcha měla materiály představit Mgr.
Helena Bendová, vzhledem k její účasti na zasedání AS AMU přišel na zasedání
UR MgA. Michal Berlinger, budoucí pedagog v tomto programu). Druhým byl
magisterský program Cinematography, vyučovaný v anglickém jazyce (přišel
představit prof. Jaroslav Brabec). Děkan připomněl, že by členové UR měli
akreditační materiály probrat důkladně, protože UR programy schvaluje.
1.Herní design
M. Berlinger představil stručně obsah a cíle budoucího programu, zabýval se
plánovanými teoretickými i praktickými předměty, sdělil, že praxe budoucích
studentů je domluvená u dvou společností. Poté začala obšírná diskuse, ve které
vystoupili všichni členové UR. Pan Berlinger zodpověděl např. otázky jak vznikají
současné hry, jak se herní design zařadí mezi umělecké programy a obory FAMU,
zda tam takový program patří a jak se bude propojovat s obory stávajícími.
Zvláště závažnou částí diskuse byla problematika herního designu ve vazbě na
vznik závislostí (tzn. problematika nelátkových závislostí, morální aspekt
programu herní design). Členy UR FAMU zajímalo, proč v teoretických
předmětech není detailněji rozpracována a akcentována tato problematika. Po 30
minutové rozpravě došla UR k následujícímu závěru:
UR souhlasí se záměrem zřídit program herní design, avšak k prozatímním
předloženým materiálům má následující výtky:
1.Chybí garant s hodností minimálně docent, což je nepodkročitelná podmínka
pro postoupení materiálů na Národní akreditační úřad. Jak známo, dr. Švelch
(uváděný v materiálech již jako docent) má habilitační řízení teprve v procesu na
FSV UK.
2.Chybí adiktologický, šířeji řečeno etický aspekt výuky.
UR FAMU akreditační materiály pro program Herní design neschválila a
vrátila je k doplnění.
Hlasování pro tento závěr: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
2. Cinematography
Prof. Brabec na začátku připomněl, že Uměleckou radu informoval o záměru
reakreditovat studijní program již na zasedání dne 20. 11. 2017. Jde o rozšíření
současného dvouletého magisterského programu vyučovaného v jazyce
anglickém na tříletý. Tehdy UR záměr odsouhlasila s požadavkem zpřesnění
studijních plánů. Prof. Brabec sdělil, že důvodem rozšíření o jeden rok je fakt, že
studenti přicházejí do programu s bakalářským vzděláním ze škol různé úrovně a
je nutno rozdíly vyrovnat a doplnit takové znalosti a dovednosti, které by byly
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v rovině s absolventy bakalářského stupně studia katedry kamery na FAMU. První
ročník by byl tedy tzv. „vyrovnávací“. Dalším důvodem je i to, že ostatní
magisterské programy vyučované v angličtině na FAMU jsou tříleté (existující
Cinema and Digital Media a Montage i další plánované). Dojde tudíž
k přirozenému prolínání výuky a tvorby v týmech pro všechny zahraniční
studenty.
Prof. Brabec zdůraznil, že kameramani musejí mít především technické znalosti,
studium je náročné i materiálně, takže studenti musejí počítat s vyšším školným.
V diskusi se členy UR prof. Brabec vysvětlil, že struktura výuky kamery je
neobyčejně pevná. Není žádoucí, aby se úroveň znalostí různila. Učební plány
jsou tvořeny povinnými předměty na sebe navazujícími, co se volitelných
předmětů týče, je plánováno po čtyřech kreditech v každém ročníku.
UR FAMU akreditační materiály pro obor Cinematography schválila.
Hlasování pro tento závěr: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
II. Veřejné zasedání UR FAMU
Profesorské řízení doc. Mgr. Jakuba Kudláče, Ph.D.
Místo konání: FAMU – učebna U1
Začátek: 18:40 hod.
Přítomno 12 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, prof. V. Smutný, prof. H. Třeštíková, doc. M. Vajchr, Mgr. A. Vášová
Omluveni: Mgr. K. Och
Děkan zahájil veřejné zasedání UR, přivítal všechny přítomné, představil
kandidáta doc. Kudláče a sdělil, že předseda komise ke jmenování profesorem
doc. Kudláče prof. M. Petříček se ze závažných důvodů nemohl dostavit, ani
v publiku nebyl přítomen nikdo ze členů komise, proto přečetl usnesení komise
ke jmenování profesorem sám. Komise ke jmenování profesorem doc. Kudláče se
sešla ke svému zasedání dne 14. 5. 2018, po prostudování všech příslušných
materiálů přistoupila k tajnému hlasování o návrhu na jmenování profesorem
doc. Kudláče s tímto výsledkem:
počet přítomných členů komise: 5
počet platných hlasů: 5
Počet záporných hlasů: 0
Komise doporučuje UR FAMU jmenovat doc. Jakuba Kudláče profesorem.
Následně doc. Kudláč přistoupil ke čtení přednášky, které podpořil
powerpointovou prezentací. Přednáška na téma Film, hudba a čas byla rozdělena
do tří základních částí. V první části přednášející vysvětlil, že jednou z funkcí,
kterou ve filmu plní hudba je změna prožívání času vedle emotivního naladění,
vytváření ilustrace či kontrapunktu a dalších funkcí. V druhé části pojednal o
myšlenkách filosofa Henri Bergsona a jeho koncepcích časovosti, na příkladech
uvedl, jak hudba vynucuje zvláštní prožívání času – trvání. Hudba vytváří oblouk,
zceluje původně oddělené momenty do celku, najednou mizí všudypřítomná
časomíra a objevuje se trvání, tedy čas prožívaný kvalitativně nikoli
kvantitativně. V poslední části vysvětlil, jak zkušenost trvání se přenáší na
prožívání filmu samotného, čímž hudba může výrazně přispět k plynulému
prožitku. Poté doc. Kudláč pustil šestiminutovou ukázku z nového filmu „Zlatý
podraz“ (kde je autorem hudby). Na závěr přednášející hovořil o své pedagogické
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práci na FAMU, zejména co je podstatou jeho výuky dvousemestrálního předmětu
Hudební praktikum. Přednáška trvala 30 min. Po přednášce následovala krátká
diskuse, ve které se vyjádřil k dotazům na téma doznívání hudby, nadužívání
hudby ve filmech obzvláště v dokumentárních, k platnosti či překonání
Bergsonova přístupu k esencialismu v pojetí uměleckých druhů atd.
III. Uzavřené jednání UR FAMU
Jednání o profesorském řízení doc. Mgr. Jakuba Kudláče, Ph.D.
Přítomno 12 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, prof. V. Smutný, prof. H. Třeštíková, doc. M. Vajchr, Mgr. A. Vášová
Omluveni: Mgr. K. Och
Děkan zahájil jednání konstatováním, že je přítomno dvanáct členů UR, tedy
nadpoloviční většina, UR je proto usnášeníschopná a otevřel diskusi, ve které
následně vystoupili všichni přítomní. Přednáška byla vesměs hodnocena jako
odborně zajímavá na konci s navazujícím pedagogickým aspektem, to vše při
vzorném dodržení časového limitu 30-40 min. Mezi výtky patřila tematická
roztříštěnost přednášky a podobnost s přednáškou habilitační z r. 2014 o vztahu
hudby a přirozené filmové zkušenosti. Z uměleckého díla převažuje hudba pro
divadla, která je velmi obšírná, filmové hudby je méně, z celovečerních filmů
zmínil prof. Smutný hudbu doc. Kudláče pro nový film „Zlatý podraz“, který UR
vzala v potaz. Zrovna tak byla diskutována otázka koncepce habilitační
přednášky, její míra teoretičnosti ve srovnání s přednáškami v obdobných
řízeních na neuměleckých vysokých školách.
Výsledek tajného hlasování: 10 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
Závěr: UR FAMU doporučuje doc. Mgr. Jakuba Kudláče, Ph.D. ke
jmenování profesorem v akreditovaném oboru Filmové, televizní a
fotografické umění a nová média.
IV. Různé
1.Děkan Holý shrnul, jaké body odhlasovala UR FAMU per rollam v průběhu
letních prázdnin, a to:
a) jmenování doc. M. Marečka garantem oboru dokumentární tvorba (rozmezí
11. 7. až 23. 7., všech 13 členů UR pro);
b) znění dopisu třem ministrům ve věci propuštění vězněného ukrajinského
režiséra Olega Němcova držícího hladovku v ruském vězení (v rozmezí 22. 8. Až
23. 8.). Tento apel podepsalo všech 13 členů UR a všech 9 členů AS a byl
odeslán 24. srpna 2018. Následně děkan přečetl odpověď vicepremiéra, ministra
zahraničí a vnitra Jana Hamáčka ze dne 14. 9. 2018, v němž ubezpečil vedení
FAMU a UR FAMU, že Česká republika dlouhodobě vyvíjí a nadále bude vyvíjet
aktivitu v této věci – a to jak při vystupování na mezinárodních fórech (Rada
OSN pro lidská práva, Rada Evropy apod.), tak při bilaterálních jednáních
s představiteli Ruské federace.
2.Děkan Holý informoval, že dne 3. 10. 2018 obdrželi docentský diplom z rukou
rektora AMU J. Kamiňski a M. Vajchr.
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3.KZT žádá UR FAMU o odsouhlasení 2 nových pedagogů do komise pro SZZ. Jde
o Mgr. Radima Lapčíka, bývalého absolventa FAMU, a o Ing. Libora Husníka,
Ph.D., externistu z ČVUT FEL. Hlasování UR: pro 12, proti 0, zdržel se 0. KZT
bude informována o odsouhlasení a o jmenované pedagogy bude rozšířen
seznam státnicových komisařů pro KZT.
4.Diskuse o udělení čestného doktorátu pro Ivana Passera. Hlasování: 12 pro, 0
proti, 0 se zdržel. I. Passer bude písemně osloven. Diskuse o návrhu vedoucího
KR B. Slámy udělit čestný doktorát režiséru Jiřímu Menzelovi. Část členů UR
FAMU vyslovila obavu, aby dobrý úmysl nepřekryl pocit neetičnosti z důvodu
aktuálního zdravotního stavu J. Menzela. K tomuto návrhu se UR vrátí na příštím
zasedání. Diskutován návrh o udělení Stříbrné medaile AMU prof. Janu
Bernardovi k životnímu jubileu. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
5.Přehled dalších habilitačních řízení v procesu: nejblíže habilitaci jsou dr. M.
Čihák, Mgr. P. Rejholec a Ing. M. Řezníček. Mgr. Kepka má dodat monografii do
31. 10. 2018. Několik dalších uchazečů o habilitační či profesorské řízení pracuje
na shromažďování materiálů, jakmile budou podklady kompletní, budou žádosti
zařazeny na programy dalších zasedání UR FAMU.
Termín příštího zasedání UR: předběžně 3. 12. 2018 či konec ledna 2019,
v závislosti na připravenosti habilitantů k přednášce.
Zapsala: I. Sejkorová, tajemnice UR
Schválil: Z. Holý, děkan

4

