
Vážení členové akademického senátu, 
 
dovoluji si obrátit se na Vás s podnětem stran aktuálně vypsaného výběrového řízení na katedru 
střihu, konkrétně na pozici "akademický pracovník" s náplní zajišťování předmětů "Teorie střihu 2-5" 
a další, viz web zde: https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/aktuality/926/.  
 
Prostudujete-li zadání výběrových řízení, kterých se v posledních dvou letech dopouští děkan Holý, 
jsou zde hluboké parametrické rozdíly – od extrému typu výběrové řízení na vedoucího FAMU 
International (toto již v archivu výběrových řízení na webu FAMU zřejmě vlivem nějaké technické 
chyby nenajdete), kde není požadováno ani vysokoškolské vzdělání, ač program zajišťuje 
mezinárodní magisterské studium, až po tento opačný extrém, kdy je na řadovou pozici akademického 
pracovníka na katedře střihu požadován titul PhD, minimálně docentura a více než pětiletá praxe.  
 
První jmenovaný extrém je podle mého soudu ještě stále možné tolerovat díky tomu, že výběrové 
řízení bez jakýchkoli limitů umožňuje skutečnou soutěž více kandidátů, popsaný druhý sotva. 
 
V případě vypsaného místa na KSS superzúženým kritériím v teritoriu České republiky vyhovuje ani 
ne desítka osob a je navíc zcela nejasné, proč by na teoretický předmět tohoto typu, na prakticky 
orientované katedře,musel mít daný člověk vědecký titul i minimálně habilitaci a navíc takto dlouhou 
praxi - když se ani v žádném analogickém výběrovém řízení nic takového nevyskytuje: srovnáte-li 
analogické pozice vypsané děkanem Holým v poslední době, viz namátkou tato dvě, kde jde dokonce 
o identicky pojmenovanou pozici, je tam propastný rozdíl: 
 
https://www.famu.cz/media/VŘ_KK_akademický_pracovník.pdf 
https://www.famu.cz/media/VŘ_CAS_akademický_pracovník_Nh53Pw0.pdf 
 
A to dávám stranou obsahové meritum: na problematiku teorie střihové skladby se z té hrstky rámcová 
kriteria splňujících osob specializuje pouze jedna jediná a ta již na katedře střihu působí - doc. Martin 
Čihák, PhD.  
 
Všechny popsané indicie zavdávají důvodné podezření, že pozice na KSS je vypsána pro zcela 
konkrétní osobu a to způsobem, který má na jistotu eliminovat jiné možné kandidáty. To při blížícím se 
konci Holého období rozhodně nepůsobí jako prioritní sledování zájmu školy, jako spíš možné 
vycházení vstříc nějaké blízké osobě. Pokud byste to chtěli vnímat jako jednotlivost, uvažte, že pokud 
to necháte být, z hlediska zbývajícího času Holého mandátu, nelze vyloučit, že ještě může snadno 
dojít k dalším excesům tohoto typu - příp. i s odvoláním na tento precedent. Prosím Vás, abyste zvážili 
všechny tyto skutečnosti a pokusili se dosáhnout toho, aby k vypsání této pozice došlo smysluplným a 
skutečně otevřeným způsobem a současně aby se nevytvářela precedentní situace tohoto typu.  
 
Na okraj si ještě dovoluji upozornit na to, že by bylo škoda zmarnit případnou debatu nad tímto 
podnětem např. směrem typu, že si to výslovně přeje vedoucí katedry apod. Za finální text i parametry 
výběrového řízení odpovídá plně a výhradně děkan. 
 
Ať se vám daří, děkuji, s pozdravem, Vít Janeček 


