Zápis ze zasedání UR FAMU dne 17. 6. 2019
Místo konání: FAMU, učebna U7, začátek v 18:30 hod.
Přítomni členové UR: Mgr. Z. Holý (děkan), prof. T. Hlobil, Mgr. J. Kallista,
prof. J. Kubíček, dr. V. Moravec, Mgr. H. Křepelková Rezková, doc. M. Vajchr,
Mgr. A. Vášová, prof. H. Třeštíková, doc. M. Čihák, doc. Z. Hudec, Mgr. Karel Och
Omluveni: prof. V. Smutný
Děkan Z. Holý přivítal přítomné a konstatoval, že přítomných členů je 12, UR je
tedy usnášeníschopná.
Návrh na udělení zlaté medaile AMU
Děkan Z. Holý a členové UR poblahopřáli H. Třeštíkové k životnímu jubileu.
Vzhledem k jejím aktuálním uměleckým úspěchům evropského formátu i
bohatému celoživotnímu dílu, navrhl děkan udělit jí medaili AMU na podzimním
zasedání UR. Toto již děkan předběžně konzultoval s rektorem AMU, který návrh
vítá.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
UR FAMU schválila návrh na udělení zlaté medaile AMU prof. Heleně
Třeštíkové, dr.h.c..
Úspěchy KAT
Děkan Z. Holý a prof. J. Kubíček informovali o mimořádných úspěších studentů
KAT na největším evropském festivalu animovaných filmů v Annency, který
proběhl 10. - 15. 6. 2019. Studentka D. Kashcheeva získala za film Dcera
Křišťálovou cenu a cenu dětské poroty za nejlepší studentský film. Snímek
studenta M. Smatany Pouštět draka byl oceněn dětskou porotou jako nejlepší
dětský film. UR blahopřeje.
Problematika schvalování navrhovaného doktorského studijního
programu Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
Členové UR dostali s předstihem k prostudování akreditační materiály
vypracované prorektorem F. Suchomelem. Děkan vysvětlil, že na dnešní UR
k projednání a hlasování ještě nedojde. Postup schvalovacího procesu je takový,
že se záležitost projedná na kolegiu děkana, poté se vyjádří AS a pak hlasuje UR.
Na kolegiu 29. 5. 2019 doc. Suchomel představil věcný záměr akreditace, v
diskusi vyjádřila negativní stanovisko KF a kolegium se usneslo, že stěžejní na
celé věci je, zda dojde ke shodě s KF. AS se dosud nevyjádřil. O dalším postupu
bude UR informována.
Projekt OP VVV
Proběhla diskuse s Petrem Vlčkem na téma dosavadní realizace reakreditací a
jejich finacování z prostředků OP3V a financování plánované nové akreditace.
Mgr. Vlček stručně představil operační program „Zajištění kvality studia na AMU“
a dal k dispozici členům čtyři tabulky: Harmonogram reakreditací a nových
akreditací, Čerpání hrubých mezd od zahájení realizace, Přehled studijních
programů bakalářských a magisterských s datem konce stávající akreditace 1.6.
2022, Příprava akreditace nového studijního programu magisterského Herní
design.
Následná diskuse se týkala především plánovaného Game designu. Problematika
byla naposledy projednávána na UR v říjnu 2018 se zástupcem pracovní skupiny
Berlingerem, tehdy poukázala UR na nezbytnost doplnit program o adiktologické,
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etické předměty výuky (viz zápis ze dne 8.10.2018).
Sestavení nových habilitačních komisí
Děkan Holý navrhl habilitační komisi pro Rodrigo Moralese v následujícím
složení: předseda: prof. Rudolf Adler (FAMU), členové: Mgr. MgA. Jan Gogola
ml.(UTB), RNDr. MgA. Alice Růžičková (FAMU), MgA. Robert Kirchhoff, ArtD.
(VŠMU), doc. Mgr. Petr Francán (JAMU).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Habilitační komise pro Mgr. Rodriga Moralese byla schválena.
Děkan Holý představil návrh habilitační komise pro Vladimíra Mertu v tomto
složení: předseda prof. Jiří Kubíček (FAMU), členové: MgA. Marek Musil (zvukový
mistr), doc. Jakub Kudláč, Ph.D.(FAMU), prof. Ivan Klimeš (FF UK), prof. Boris
Jirků (nezávislý umělec).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Habilitační komise pro Ing. arch., Mgr. Vladimíra Mertu byla schválena.
Děkan Holý se vrátil k návrhu sestavení habilitační komise pro Jaroslava Švelcha
(pedagog FSV UK), na minulém zasedání UR některým členům chyběla část
podkladů. Nyní, na základě prostudování kompletně zaslaných materiálů a
pročtení předložené habilitační práce s názvem Historické a kulturní kontexty
herního designu, mohla proběhnout zevrubná diskuse. Část UR dospěla k závěru,
že jednotlivé studie habilitační práce pojednávají o tématech spadajících do
sociálních věd a kulturálních studií, které FAMU odborně nezaštiťuje a pro které
není UR způsobilá, a to ani sestavit odbornou komisi ani zodpovědně garantovat
kompetentní průběh habilitace. UR FAMU proto navrhla hlasovat o zastavení
řízení a vrátit práci a materiály žadateli s tím, aby požádal o habilitační řízení na
nejbližším příbuzném oboru (např. mediální studia, sociologie – FSS MU,
informační studia - FF UK apod.).
Hlasování: 8 pro, 3 proti, 1 se zdržel.
UR schválila rozhodnutí o zastavení habilitačního řízení Mgr. J.Švelcha,
Ph.D.
Projednání žádosti prof. Martina Štolla o zahájení profesorského řízení
Děkan informoval UR, že jmenovaný je absolventem FAMU, učí na FSV UK.
Profesuru již získal na VŠMU v Bratislavě, problém je v tom, že po r. 2015 se
profesury ze SR v ČR neuznávají. M. Štoll pro své profesorské řízení předkládá
spíše vědecké publikace než umělecká díla. Děkan v této věci samozřejmě již
dlouhodobě koná, nicméně zatím mu nikdo z oslovených osobností účast v
hodnotící komisi nepotvrdil kromě prof. Jussi Parikki, který v současnosti působí
v rámci výzkumného projektu na FAMU. UR navrhla další jména pedagogů a
děkan vyvine úsilí sestavit návrh komise na dalším zasedání.
Schválení komisí pro státní závěrečné zkoušky

2

Doc. D. Kořínek, vedoucí katedry audiovizuálních studií požádal o schválení
aktualizovaného seznamu zkušebních komisařů na státní závěrečné zkoušky
bakalářské a magisterské. Jde zejména o doplnění stávajícího seznamu o nově
přijaté pedagogy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Seznam byl odsouhlasen, s platností do 31. 12. 2019.
Doc. Š. Šimlová, vedoucí katedry fotografie požádala o schválení aktualizovaného
seznamu zkušebních komisařů na státní závěrečné zkoušky bakalářské a
magisterské. Jde zejména o doplnění stávajícího seznamu o umělce, posuzující
uměleckou část závěrečných prací. Jedná se většinou o pracovníky nejrůznějších
galerií a ateliérů. Komise by pro příště uvítala dodání krátkých medailonků těchto
osob či osobní návštěvu někoho z pedagogů KF k detailnějšímu prodiskutování
nově navrhovaných jmen.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Seznam byl odsouhlasen, s platností do 31. 12. 2019.
Doc. I. Mathé, garant doktorského studijního programu a dr. T. Dvořák,
proděkan VaV předložili aktualizovaný seznam komisařů na státní zkoušky
doktorské a obhajoby disertačních prací. Šlo o doplnění dalších pedagogických
osobností z FAMU i jiných VŠ.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Seznam byl odsouhlasen, s platností do 30.6. 2020.
Návrh textu k zapracování do Výnosu rektora
UR byla informována, že vyšel nový rektorátní Řád habilitačních a profesorských
řízení, který již byl schválen AS AMU a nyní prochází schvalovacím řízením na
MŠMT. V části I., článku 1, odstavce 5 se praví, že:
„pedagogické působení a odpovídající tvůrčí činnost v oblastech vzdělávání
Umění nebo Vědy o umění a kultuře pro daný obor se posuzuje s přihlédnutím
k doporučeným hlediskům hodnocení, která po projednání v UR AMU stanoví
výnosem rektor“.
Děkan s předstihem poprosil členy UR o zaslání návrhů na minimální požadavky
publikační činnosti a citací pro kandidáty habilitačních a profesorských řízení
v případech, kdy se získává titul za vědeckovýzkumnou činnost.
Po zevrubné diskusi návrhů vzešlých od několika členů UR se UR FAMU usnesla
na těchto požadavcích:
Habilitační řízení:
20 publikací, z toho 3 cizojazyčné
1 monografie
Profesorské řízení:
40 publikací, z toho 5 cizojazyčných
2 monografie
Pedagogická praxe:
Uchazeč mimo fakultu musí minimálně jeden semestr působit na dané fakultě
AMU jako pedagog nebo se podílet na řešení vědeckého projektu, jehož řešitelem
je daná fakulta AMU. (pozn. Pod pojmem publikace se myslí i odborné články).
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Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Tento návrh předloží děkan Holý p. rektoru Hančilovi za účelem zvážení k
zapracování do nového výnosu.

Různé
Doc. Martin Čihák, Ph.D., člen UR předložil UR návrh, aby v souladu se ZVŠ a
platným Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU z
podnětu UR FAMU bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. Zdeňku
Hudcovi. A to především proto, že jmenovaný je uznávaným pedagogem a je
za ním vědecká práce (několik monografií). Členové UR FAMU vyslovili kladné
stanovisko k tomuto návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel ( doc. Hudec)
Návrh doc. M. Čiháka Ph.D. o zahájení procesu řízení ke jmenování
profesorem doc. Mgr. Zdeňka Hudce, Ph.D. na návrh UR FAMU byl
schválen.

Termín příštího zasedání UR bude dohodnut per rollam na říjen.
Zapsala: I. Sejkorová, tajemnice UR
Schválil: Z. Holý, děkan
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