Zápis ze zasedání UR FAMU dne 18. 2. 2019
I. Předání Stříbrné medaile AMU
Místo konání: FAMU, učebna U7, začátek v 17:00 hod.
Rektor AMU doc. Jan Hančil slavnostně předal profesorům Janu Bernardovi (CAS)
a Luboru Dohnalovi (KSD) stříbrné medaile AMU za jejich dlouholetou
pedagogickou a tvůrčí činnost, s přihlédnutím k jejich význačným životním
jubileím (udělení medaile prof. Bernardovi odsouhlasila UR na zasedání dne

8. 10. 2018, udělení medaile prof. Dohnalovi odsouhlasila UR per rollam
mezi 15. 1. a 16. 1.2019)
II. Habilitační řízení Mgr. Pavla Rejholce

Místo konání: FAMU, učebna U7, začátek v 18:00 hod.
Přítomni členové UR: Mgr. Z. Holý (děkan), dr. M. Čihák, doc. Z. Hudec,
Mgr. J. Kallista, prof. J. Kubíček, dr. V. Moravec, prof. H. Třeštíková,
doc. M. Vajchr, Mgr. K. Och
Omluveni: Mgr. H. Křepelková Rezková, prof. V. Smutný, prof. T. Hlobil, Mgr. A.
Vášová
Děkan zahájil veřejné zasedání UR, přivítal členy UR, početné publikum z řad
studentů a pedagogů KZT, další hosty a představil kandidáta Mgr. P. Rejholce.
Konstatoval, že předseda habilitační komise pro habilitační řízení P. Rejholce
prof. Miloš Klíma z FEL ČVUT se omluvil z důvodu konání habilitačního řízení na
jejich fakultě, kde je nezbytná jeho přítomnost. Děkan FAMU tedy usnesení
komise přečetl. V dokumentu stojí, že se habilitační komise sešla ke svému
zasedání dne 21. 1. 2019, seznámila se s posudky oponentů (všechny tři byly
kladné) a zevrubně prodiskutovala kvalitu uměleckých děl předložených
uchazečem k habilitaci, taktéž posuzovala pedagogickou činnost habilitanta, a po
prostudování všech příslušných materiálů přistoupila k tajnému hlasování o
návrhu na jmenování Mgr. P. Rejholce docentem s následujícím výsledkem:
Počet hlasujících členů komise: 5
Počet kladných hlasů: 5
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se: 0
Habilitační komise v souladu s § 72 Zákona o vysokých školách v platném znění
doporučila Umělecké radě FAMU jmenovat Mgr. Pavla Rejholce docentem.
Následně P. Rejholec přistoupil k habilitační přednášce na téma Zvuková stopa
pro celovečerní filmy a ambiciózní TV tvorbu. V úvodu podotkl, že vždy chtěl
dělat filmy, ale často byl nucen podílet se na tvorbě reklam. Považuje za štěstí,
že se dostal k práci na kvalitní televizní tvorbě. Nejprve vyložil, co z jeho pohledu
znamená kvalitní zvuková stopa a další technické termíny. Dále promluvil o nové
televizní tvorbě a nových formátech, o tom, co je označované za ambiciózní
tvorbu nazývanou „Quality TV“, a co toto vše přináší pro zvukovou tvorbu.
Zaujatě pohovořil, jak práce na těchto projektech jeho samého přiměla ke změně
postoje k televizní tvorbě a k zamyšlení se nad otázkami spojenými s výukou
programu zvuková tvorba na FAMU. Dále byl vysvětlen termín Content delivery,
byly zmíněny zvyklosti diváka a vlivy na zvukovou tvorbu (vícekanálové formáty,
dynamika, imerzivní budoucnost). V závěru byly puštěny krátké ukázky
z minisérie Pustina a celovečerního filmu Masaryk, na nichž přednášející
uskutečnil komparaci dvou projektů z hlediska odlišnosti zvukových stop (týmová
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práce, kvalita soundtracku, nositelé děje, dialogy a stylizované scény ad.)
Přednáška trvala 35 min.
Po přednášce následovala diskuse, ve které se habilitant vyjádřil k mnoha
dotazům, např. na téma náročnost diváků, divácké skupiny placené a neplacené
televize, diváci ovlivňováni trendy, situace, v nichž zvuková složka přebírá
dramaturgie vyprávění, způsoby spolupráce zvukaře s režisérem, vysvětlení
termínů sound design, limity imerze ad.
III. Neveřejné zasedání UR FAMU
1. Jednání o habilitačním řízení Mgr. Pavla Rejholce
Místo konání: FAMU, učebna U7, začátek v 19:00 hod.
Přítomni členové UR: Mgr. Z. Holý (děkan), dr. M. Čihák, doc. Z. Hudec,
Mgr. J. Kallista, prof. J. Kubíček, dr. V. Moravec, prof. H. Třeštíková,
doc. M. Vajchr, Mgr. K. Och
Omluveni: Mgr. H. Křepelková Rezková, prof. V. Smutný, prof. T. Hlobil, Mgr. A.
Vášová
Děkan zahájil neveřejnou část zasedání konstatováním, že je přítomno devět
členů UR, tedy nadpoloviční většina, UR je proto usnášeníschopná a otevřel
diskusi, ve které následně vystoupili všichni přítomní. Přednáška byla hodnocena
jako velmi dobře koncipovaná s vysoce kvalitním obsahem. Kladně byla též
přijata aplikace nových didaktických postupů habilitanta v rámci jeho
pedagogického působení na FAMU.
Výsledek tajného hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Závěr: UR FAMU doporučuje Mgr. Pavla Rejholce k jmenování docentem
v akreditovaném oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová
média.
2. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
FAMU pro rok 2019 - projednání
Členům UR byl elektronicky v předstihu zaslán text tohoto dokumentu
k prostudování. Děkan v úvodu akcentoval nejdůležitější body tohoto plánu a
vybídl k diskusi. Připomínky se týkaly především nedourčenosti některých
záměrů, aby byly srozumitelné i pro do věci nezasvěcené čtenáře. (Plán realizace
strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FAMU je přílohou zápisu).
3. Aktualizace seznamů zkušebních komisařů pro SZZ bakalářské
a magisterské pro studijní program animovaná tvorba a pro státní zkoušky a
obhajoby disertačních prací na doktorském studijním programu
Vedení KAT žádá o odsouhlasení aktualizovaného seznamu, konkrétně – seznam
schválený UR dne 18. 1. 2017 je doplněn o dva nové pedagogy: prof. Jiřího
Bartu a ak. malíře Jana Baleje
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Aktualizovaný seznam komisařů pro KAT schválen
Předseda ORDS doc. Ivo Mathé žádá o odsouhlasení aktualizovaného seznamu,
konkrétně – seznam schválený UR dne 11. 6. 2018 je doplněn o nové členy
rekonstruované Oborové rady DS FAMU (všichni tři jsou interními pedagogy
FAMU):
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Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek, Ph.D.
Mgr. Tereza Stejskalová, Ph.D.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Aktualizovaný seznam komisařů pro OR schválen
4. Schválení školitelů, kteří nemají potřebný titul, ale funkci školitele
zastávají již několik let.
Nutnost tohoto bodu k projednání vyplývá ze zasedání Rady pro vnitřní
hodnocení AMU ze dne 28. 11. 2018. Rada se odvolává na Nařízení vlády o
standardech pro akreditace studijních programů i možnosti výkladu této pasáže,
rektor a prorektorka tlumočili své přesvědčení, že „úlevu z titulů“ musí školitelům
udělovat UR fakulty. Dle platného SZŘ AMU školitele schvaluje ORDS, proto
dosud UR tyto výjimky neschvalovala, RVH konstatovala, že stávající rektorátní
předpis neodpovídá nařízení vlády. Výsledkem diskuse na RVH jsou doporučení
směrem k vedení AMU (aktualizace SZŘ i jiných dokumentů) i k vedení FAMU
(UR FAMU má schválit školitele, kteří nemají potřebné akademické hodnosti). Jde
o následující pedagogy:
Mgr. David Čeněk (FF UK) – vede doktorandku V. Rampal Dzurenko (5.roč.)
Mgr. MgA. Petr Neubauer – vede doktoranda T. Oramuse (3.roč.)
Mgr. Helena Bendová – vede doktorandku L. Petříkovou (2.roč.)
RNDr. MgA. Alice Růžičková – vede doktorandku P. Sobotovou (1.roč.)
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Jmenovaní školitelé byli odsouhlaseni. Děkan doplnil, že proděkan pro vědu a
výzkum Tomáš Dvořák zpracovává novou metodiku doktorského studia, jejíž
součástí bude i výnos o školitelích, do budoucna by tedy již nemělo docházet
k dodatečnému schvalování.
5. Sestavení nových komisí
Děkan navrhuje hodnotící komisi pro profesorské řízení doc. Petra
Jarchovského v tomto složení
Předseda: prof. Vladimír Smutný (FAMU), členové: doc. Mgr. Marek Vajchr
(FAMU), Mgr. Andrea Sedláčková (režisérka), Mgr. Viktor Tauš (producent), doc.
MgA. Olga Sommerová (dokumentaristka, režisérka)
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Komise byla schválena.
Děkan navrhuje habilitační komisi pro habilitační řízení Mgr. Tomáše
Kepky v tomto složení
Předseda: prof. Jaroslav Brabec (FAMU), členové: doc. David Kořínek, Ph.D.
(FAMU), Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (nezávislý umělec), doc. Petr Szcepanik,
Ph.D. (FF UK), Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (MU Brno)
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Komise byla schválena.
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Děkan navrhuje habilitační komisi pro habilitační řízení Mgr. Bohdana
Slámy v tomto složení
Předseda: prof. Jiří Svoboda (nezávislý umělec), členové: prof. Miloslav Petříček
(FF UK), Mgr. Jaromír Kallista (FAMU), MgA. Václav Kadrnka (FAMU), MgA.
Tereza Nvotová (nezávislá režisérka)
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Komise byla schválena.

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