Zápis ze zasedání UR FAMU dne 21. 10. 2019
Veřejné zasedání - předání medaile AMU
Místo konání: FAMU, učebna U7, od 17:00 do 17:30 hod.
Předání zlaté medaile AMU prof. Heleně Třeštíkové, dr.h.c. za celoživotní dílo a k
životnímu jubileu. Děkan FAMU Mgr. Z. Holý a rektor AMU doc. J. Hančil pronesli
krátké proslovy a popřáli jubilantce, prof. Třeštíková se podělila o dojmy z
posledních měsíců kdy prezentuje svůj nový film, podepsala se do pamětní knihy
AMU.
Veřejné zasedání - profesorská přednáška doc. Petra Jarchovského
Místo konání: FAMU, učebna U1, od 17:40 do 19:00 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, prof. H. Třeštíková, doc. M. Čihák, doc. Z.
Hudec, Mgr. Karel Och
Děkan Z. Holý přivítal členy UR a přítomné hosty včetně pana rektora. Přivítal
doc. Jarchovského a stručně ho představil. Poté byl vyzván prof. Smutný,
předseda hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem P. Jarchovského,
aby přečetl Usnesení hodnotící komise. Komise se na svém jednání sešla dne 28.
6. 2019 v počtu pěti přítomných a zevrubně posoudila dosavadní umělecké dílo i
pedagogickou činnost doc. Jarchovského, po tajném hlasování došla k výsledku
5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo. Komise se na základě výsledku
hlasování usnesla na návrhu, že doc. P. Jarchovský má být jmenován profesorem
pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média.
Děkan Holý se zeptal doc. Jarchovského, zda se chce vyjádřit k Usnesení,
kandidát nechtěl nic doplnit, pouze poděkoval komisi za její práci. Následně
přistoupil doc. Jarchovský k přednesení profesorské přednášky s názvem
„Rekapitulace pokusů o adaptaci románu J. Škvoreckého „Zbabělci“ a autorská
reflexe osobní tvůrčí zkušenosti s tímto scenáristickým úkolem“. Poté následovaly
dotazy na přednášejícího z řad členů UR i hostů převážně o problematice
adaptace literárních děl do filmové podoby.
Uzavřené zasedání
Místo konání: FAMU, učebna U7, od 19:00
Předseda UR děkan Holý konstatoval, že UR je přítomna v plném počtu, tedy
usnášeníschopná.
1. Jednání o profesorském řízení doc. MgA. Petra Jarchovského
Členové UR vesměs jednotně konstatovali, že přednáška byla sice neobvykle
dlouhá, trvala přes 50 min., ale byla poutavá a návazná v pronesených
myšlenkách. UR obzvláště ocenila schopnost uchazeče přenést zkušenosti
z profesní praxe do teoretické roviny. Někteří členové se přikláněli k tomu, aby
přednáška byla publikována.
Výsledek tajného hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Závěr: UR FAMU doporučuje doc. MgA. Petra Jarchovského ke jmenování
profesorem v akreditovaném oboru Filmové, televizní a fotografické
umění a nová média.
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V 19:30 hod. se omluvil z dalšího jednání Mgr. Karel Och, zůstává
přítomných 12 členů.
2. Přehled o stavu agendy dalších žadatelů
Ohledně žádosti prof. Martina Štolla o zahájení profesorského řízení
předseda UR informoval, že nadále probíhají jednání s různými osobnostmi z
akademické sféry, do celkového počtu chybí ještě tři členové. Doposud přislíbili
členství prof. Parika a doc. Mathé. UR se shodla, že by dále měli být osloveni tito
odborníci: prof. Mayerová, doc. Ridzoňová-Ferenčuková, prof. Klimeš, doc.
Szczepanik.
V červnu 2019 podala žádost o zahájení habilitačního řízení pedagožka KSD
Mgr. Tereza Brdečková. Uchazečka již dokompletovala své materiály, děkan
požádal tajemnici, aby je rozeslala UR k prostudování.
V návaznosti na zasedání UR ze dne 17. 6. 2019, na kterém byl odhlasován
návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Z. Hudce, přistoupila nyní
UR k dalšímu kroku, a to schválení odůvodnění návrhu. Předpřipravený text (viz
příloha zápisu) byl prodiskutován (děkan se pozastavil nad účastí doc. Hudce na
zahraničních konferencích, nicméně věc byla objasněna doc. Čihákem a prof.
Hlobilem), podepsán členy UR a prošel hlasováním: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
(po dobu projednávání tohoto bodu byl doc. Hudec nepřítomen). Uchazeč již
dokompletoval své materiály, děkan požádal tajemnici, aby je rozeslala UR k
prostudování.
Dochází k drobné změně v již sestavené komisi pro habilitační řízení Mgr. B.
Slámy. Děkan Holý vysvětlil důvody, které vedly prof. Svobodu k rezignaci na
post předsedy této habilitační komise, děkan požádá prof. Petříčka, aby se ujal
předsednictví, prof. Svoboda se stane členem komise. Hlasování o této výměně
postů: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Habilitační komise pro jmenování MgA. Martina Řezníčka dokončila svou práci,
(řízení zahájeno v r. 2014), velký dík v tomto posunu patří iniciativě vedoucí KDT
dr. A. Růžičkové. Je už k dispozici usnesení komise. M. Řezníček již bude moci na
některém z nejbližších zasedání proslovit habilitační přednášku.
Prof. Kubíček, předseda habilitační komise pro habilitační řízení Ing. arch. V.
Merty informoval, že činnost komise se blíží k závěru a předpokládá, že
habilitační řízení V. Merty bude ukončeno v nejbližších měsících.
3. Různé
Děkan Holý předložil UR návrh na udělení stříbrné medaile AMU doc. Jiřímu
Moudrému, dlouholetému pedagogovi KZT u příležitosti jeho životního jubilea a
ukončení pedagogické činnosti.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Děkan Holý předložil UR návrh na udělení bronzové medaile AMU Ronaldu
Berganovi, Ph.D. dlouholetému pedagogovi FI, u příležitosti ukončení
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pedagogické činnosti.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Děkan Holý informoval, že do Oborové rady doktorského studia byli kooptováni
dva noví členové, aby se rozšířil počet odborníků. Jsou to doc. Pavel Rejholec
(interní) a Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. (externí). UR vzala info na vědomí a
požádala, aby dr. Jirsa dodal malý profesní medailonek. Do příště zařídí
tajemnice.
Ve 20:15 hod. se omluvila z dalšího jednání Mgr. Anna Vášová, zůstává
přítomných 11 členů.

4. Schvalování akreditačních spisů
V úvodu proděkan pro studijní záležitosti doc. M. Vajchr informoval Uměleckou
radu o průběhu zasedání Akademického senátu dne 18. října 2019, na němž byly
v souladu s čl. 9 odst. 2 Akreditačního řádu AMU projednány akreditační spisy
bakalářských programů Produkce, Animovaná tvorba a Zvuková tvorba po jejich
prezentaci garanty, resp. vedoucími kateder (K. Stojáková, J. Kubíček, J.
Kudláč). AS FAMU doporučil, aby ve společných částech všech spisů byla
obsahově revidována pasáž týkající se podmínek k zajištění rovného přístupu ke
studiu a dále aby byly sjednoceny informace týkající se zpřístupněných databází,
případně aby byly doplněny informace o specifických informačních zdrojích,
pokud takové jsou k dispozici (např. příruční knihovna katedry). K vlastnímu
obsahu spisů AS FAMU neměl závažnější připomínky, doporučil garantovi
programu Zvuková tvorba provést pečlivější jazykovou a stylistickou redakci. AS
FAMU vzal na vědomí, že obsahy části předmětových karet fakultně sdílených
povinně volitelných předmětů projdou v nejbližších dnech finální redakcí na
katedrách poskytujících výuku těchto předmětů (více viz zápis AS FAMU).
Bakalářský program Produkce
Akreditační materiály bakalářského programu produkce představil garant oboru
produkce doc. Ivo Mathé. Materiál má 298 stran, při power-pointové prezentaci
garant pohovořil především o následujících bodech: nově definované předměty
pro státní závěrečné zkoušky, obsahy stěžejních povinných předmětů Klauzurní
zkoušky 1, 2 pro první a druhý ročník, přehled kreditových ohodnocení, největší
změny v předmětech Industry, Famufest, zavedení nových předmětů, zohlednění
kreditové zátěže u náročných předmětů jako jsou právo, daně ad. Diskutována
byla praktická cvičení (délka a počet, komplikovanost realizace, spolupráce
s jinými katedrami, např. KSS a KZT, distribuce kreditové zátěže atd.).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bakalářský program Produkce byl jednomyslně schválen.
Bakalářský program Zvuková tvorba
Akreditační materiály bakalářského programu zvuková tvorba představil garant
oboru doc. Jakub Kudláč, Ph.D. UR se vyjádřila, že text potřebuje ještě výrazné
stylizační úpravy, garant souhlasil a přislíbil, že text projde finální jazykovou
korekturu. Diskuse se vedla o požadavcích na státnicový předmět absolventský
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bakalářský film (doc. Kudláč pro úplnost vysvětlil rozdíl mezi bakalářským a
magisterským filmem).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bakalářský program Zvuková tvorba byl jednomyslně schválen.
Bakalářský program Animovaná tvorba
Akreditační materiály bakalářského programu animovaná tvorba představil
garant oboru prof. Jiří Kubíček. Bylo sděleno, že korelace na katedře probíhaly
průběžně, zvlášť těžké bylo nahradit některé pedagogy zvučných jmen (Pojar,
Klos). Nicméně všichni už nahrazeni jsou, mnozí noví zároveň vyučují nové
předměty, např. Digitální animace, Vizuální vyjadřování, Stop-Motion Animace,
což garant definoval jako unikátní předměty, přiblížil UR jejich obsah a cíle, důraz
se klade na vyváženost práce řemeslné i umělecké. Dále se hovořilo o
problematice natočit bakalářský film. Garant osvětlil, že natočit animovaný film
se nedá stihnout za jeden akademický rok, z toho každoročně plynou žádosti
studentů o rozklad třetího ročníku. Garant tedy navrhuje posunout tvorbu
scénáře už do ročníku druhého.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bakalářský program Animovaná tvorba byl jednomyslně schválen.
Magisterský program Game design
Garant prof. J. Bernard stručně shrnul základní rysy dvouletého navazujícího
programu, pohovořil o růstu herního průmyslu ve světě i v ČR. Následně dr. J.
Švelch představil za podpory power - pointové prezentace základní principy, cíle
a personální zabezpečení programu. Byly demonstrovány ukázky dvou her.
Hovořilo se o překlenutí hranic mezi filmem a animací, o herních principech, o
jednotlivých pozicích jako jsou grafik, zvukař, hlavní designér, byl podán výčet
vysokých škol, které tento obor nabízejí a byly načrtnuty možnosti spolupráce
s nimi a se soukromými společnostmi. Poté následovala dlouhá diskuse
především o tom, proč by daný program měl či neměl být na FAMU a jaká rizika
jsou spojena s personálním, prostorovým i finančním zabezpečením. Diskutoval
se společenský kontext her a otázka, co je a není umělecky hodnotná hra, co
mají hry společného s narativním uměním, jaké proběhly průzkumy o pozitivních
a negativních dopadech her, jaké regulace počítačových existují na evropské
úrovni. Stejně jako při předchozím projednávání spisu na UR dne 8. 10. 2018 se
znovu otevřela otázka, proč nejsou v plánu zahrnuty adiktologické předměty,
vyučované pedagogy takto vzdělanými, které UR kvalifikovala jako jednu ze
zásadních překážek schválení spisu. V učebním plánu je zahrnuto několik
přednášek na dané téma, které však personálně nepokrývají psychologové a
nejedná se ani o výuku plnohodnotných semestrálních předmětů. Námitky u
členů UR vzbudila i nelogická šíře nabídky povinně volitelných předmětů, jde totiž
o mechanicky převzatou nabídku povinně volitelných předmětů pro stávající bc. a
mg. programy fakulty, namísto toho, aby tato nabídka byla vhodně doplněna a
modifikována, například právě o předměty z oblasti adiktologie a psychologie.
Dále bylo zpochybněno garantování některých předmětů danými pedagogy, u
nichž je pochybnost, že jsou schopni a ochotni daný předmět obsahově a
metodicky vést.
Hlasování: 3 pro, 4 proti, 4 se zdržel
Magisterský program Game design byl zamítnut.
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Děkan po hlasování připomněl, že akreditační spis bude předložen znovu, neboť
jeho akreditování bylo bez diskuse schváleno členy UR v rámci Plánu realizace
strategického záměru na roky 2018 a 2019.

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