Kolegium děkana 4.11. 2008
Přítomní: J. Bárta, I. Bláha, L. Dohnal, V. Chytilová, T. Pospiszyl, P. Jech, M.
Jícha, A. Klimt, A. Nemanská, L. Šerý, I. Trajkov, K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: H. Jarošová, P.Kubica
Omluveni: A.Růžičková, M.Bregant, P.Borovan
•

Informace z vedení AMU

Děkan seznámil kolegium s Operačním programem Vzdělání pro
konkurenceschopnost. Jedná se o evropský grant, který má napomoci při dálkové
výuce anglického jazyka v malých městech. Pokud bude grant přidělen, FAMU by
na něm měla participovat technickým zajištěním (týkalo by se především KK a
KZT).
AU – AMU – v březnu proběhne program s AU, který bude FAMU zajišťovat
společně s DAMU a s HAMU.
Beroun – AMU zakoupila objekt v Berouně. FAMU zvažuje, zda v těchto
prostorách zřídit archiv KFo. Je zde i možnost zřídit tento archiv v Národním
archivu. Jednání vede doc. Jaroslav Bárta. KFo bude i nadále využívat tento
objekt na Úvody a praktika. CAS prostory vyklízí, nabízí se možnost předat
neupotřebitelný nábytek (v případě jejího zájmu) HAMU.
•

Informace ze zasedání AS AMU

Zástupci FAMU v AS AMU H. Jarošová a M. Jícha informovali kolegium o
včerejším zasedání. Jednak o pokračujícím vývoji situace po volbě nového
rektora a jednak o otázkách ohledně ubytování na koleji a návrhu ustavit Kolejní
radu, která by měla na starosti sporné otázky spojené s chodem koleje.
•

Výsledky společných obědů kateder

Zatím se sešli zástupci KK a KSS. Z této schůzky vzešly dva nápady na vytvoření
společných předmětů pro studenty obou kateder.

a) TV technologie – digitální intermédia (možnost využití i pro posluchače KR)
b) Postprodukce
Zástupci KZT a CASu se na společném obědě dohodli, že vzájemný průnik
předmětů asi není možný. Hledají spíše jednotlivce, kteří by měli širší zájem než
jen obor zvukové tvorby. Při této příležitosti proběhla prohlídka Institutu
intermédií.
Setkání zástupců ostatních kateder proběhnou do příštího zasedání kolegia.
Děkan zdůraznil, že užší spolupráce mezi katedrami je velmi přínosná pro
všechny studenty a je třeba v těchto setkáních pokračovat.
V této souvislosti děkan vyzývá pedagogy i studenty k větší návštěvnosti Projekcí
a dialogů v Městské knihovně, kde se prezentují současní i bývalí pedagogové a
absolventi FAMU a je prostor i k prezentaci současných posluchačů FAMU.
•

Úvody a praktika

Děkan oslovil kolegium s otázkou, zda byl lepší původní model (studenti jednoho
oboru), nebo současný „namíchaný“ model studentů z různých oborů. V diskuzi
vystoupili: I. Bláha, K. Vachek, L. Dohnal, T. Pospiszyl a H. Jarošová.
Bylo konstatováno, že oba modely mají svá pro a proti.
Proděkan Vajchr zdůraznil nutnost zpětné vazby od studentů. Ti dostanou
k vyplnění anonymní elektronické dotazníky.
•

Poslední přednáška prof. Otakara Vávry

Ve čtvrtek 6.11. 2008 v 15:30 se uskuteční setkání s prof. Vávrou na KR u
příležitosti ukončení jeho pedagogické práce na FAMU, kde působil 60 let. Všichni
členové kolegia jsou srdečně zváni.
•

FAMUfest 2008

Zahájení FAMUfestu je 6.11. 2008.
•

Vyhlášení FAMUfestu 2009

Vyhlášení příštího ročníku bude při příležitosti ukončení ročníku letošního.

Pozornosti studentů se doporučuje nový statut FAMUfestu.
•

Moduly

Povinností každé katedry je zrealizovat alespoň 2 moduly ročně. Moduly by měly
probíhat v průběhu celého roku, ne až na konci letního semestru. Nabídky
předávejte e-mailem proděkance Růžičkové.
•

Akademická TV

Děkan informoval kolegium, že obdržel značné množství nabídek na internetovou
TV od různých společností.
Na projektu Akademické TV v rámci AMU v současnosti pracuje s děkanem DAMU
– další schůzka bude v prosinci – všichni doufají, že časem se k tomuto projektu
připojí i HAMU. Finanční podpora by byla možná prostřednictvím grantu.
V diskuzi kolegium nastínilo následné podněty a problémy:
▫ Zajištění autorských práv
▫ Možnost přenosu přednášek či seminářů
▫ V případě zajištění mobilní přenosové techniky živé vysílání divadelních
představení, případně koncertů
•

Promoce – 24.11. 2008

Zajišťuje proděkanka Růžičková ve spolupráci s pí. Sejkorovou.
Bc promoce bude v 10:00, magisterská a doktorská bude ve 13:00.
•

Mikulášská

Letošní mikulášská se uskuteční dne 5.12. 2008. Je třeba, aby katedry zajistily
majetek na svých pracovištích před případným poškozením nebo odcizením!
•

Zahraniční akce

Děkan bude podporovat možnost pro pedagogy FAMU, aby mohli v rámci stáží
působit na zahraničních filmových školách. V současné době se nabízí možnost

působení na nové filmové škole v Singapuru (několik týdnů až celý semestr) –
výuka v angličtině.
Na filmové škole v Mexiku je v jednání možnost 14-ti denního působení našich
pedagogů postupně ze všech oborů (v angličtině, španělštině).
Ve spolupráci s Českými centry působícími ve světě je velmi žádoucí zpropagovat
FAMU jako důležitou „značku“ České republiky. V tuto chvíli je konkrétně
rozjednaná spolupráce s Bulharskem a New Yorku.
Zájemci o výše uvedenou práci sdělí svůj zájem e-mailem děkanovi.
•

Správa o konferenci CILECT 2008

Děkan informoval kolegium o minulé konferenci CILECTU ve Španělsku. Letošní
setkání probíhá v současné době v Číně, kde jsou jako zástupci AMU doc. Mathé
a PhDr. Bregant, kteří opětovně předloží Manifest o svobodě projevu.
•

Různé

P. Kubica, I. Trajkov, T. Pospiszyl a M. Jícha – Otevřeli problém spolupráce s NFA
a problém s nedostatkem filmů v knihovně FAMU. (například nahrávání z kanálu
CS Film)
P. Jech – Uskuteční se schůzka s ředitelem NFA a navrhuje ustanovit Knihovní
radu. Stále je možnost nakupovat tituly do knihovny na přání.
J. Bárta – Je třeba stanovit pravidla pro vedoucího GAMU a UR GAMU by měla
schválit výstavní plán – na základě toho lze žádat o granty.
Výstavy v GAMU: 18.11. 2008 Konzervy komunismu (KFo)
16.12. 2008 (CAS)
A.Klimt – dostanou katedry finance na odměny pro své zaměstnance ?
A.Nemanská – dostanou po provedení auditu grantu M.C.- vzhledem k nemoci
auditorky nelze přesně stanovit termín, ale potom obratem
H. Jarošová – Projekty předkládané ve VG se nedostanou do rukou pí. Mašíkové,
které proto chybí základní informace
Řešení: pí. Mašíková by se měla pro příště účastnit zasedání VG
Na webu není zavěšena aktualizovaná verze Bílé knihy (navýšení financí Malé
etudy KR a jednoho cvičení KK).

1.11. 2008 se uskutečnilo promítání filmů v souvislosti s udělováním ceny
Dagmar Táborské. H. Jarošová zkonstatovala, že celá akce proběhla velmi zdárně
a je třeba poděkovat organizátorům a panu Táborskému.
Příští zasedání kolegia proběhne dne 9.12. 2008 v 9:30.
Zapsala: Alice Nemanská
Četl: Pavel Jech

