Kolegium děkana 4. 3. 2008
Přítomní: J. Bárta, I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, L. Dohnal, V. Chytilová, T.
Pospiszyl, P. Jech, M. Jícha, A. Klimt, A. Nemanská, A. Růžičková, L. Šerý, I.
Trajkov, K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: H. Jarošová, P. Kubica
Informace děkana
● Vedení AMU
11.2.2008 proběhla první schůze vedení AMU v novém složení. Funkci
zastupujícího kvestora vykonává K. Matoušek.
Na webových stránkách AMU je zveřejněna nová Směrnice kvestora č. 1/2008 o
doplňkové činnosti na AMU. Vedení AMU projednávalo návrh výnosu o poplatcích.
Stavební úpravy galerie v Hartigovském paláci by měly skončit zřejmě na konci
března, od konce dubna snad bude Galerie AMU v provozu. Zároveň se do těchto
prostor (ze strany Tržiště) přestěhuje NAMU. Přestavba domu na Tržišti 20 by
měla být dokončena do konce září. Od října bude možné tyto prostory využívat.
J. Bárta doporučuje vedoucím těch kateder, které mají mít na Tržišti svá
pracoviště, aby se účastnili kontrolních dnů během stavby.
● AS AMU
Na webových stránkách AMU jsou zveřejněny obsáhlé zápisy ze zasedání AS
AMU. Proběhla revize Volebního a jednacího řádu AS AMU, nyní jej MŠMT
registruje. Poté proběhnou doplňovací volby do AS AMU a poté budou vyhlášeny
nové volby rektora.
● Kontrolní protokol NKÚ
Ze zprávy NKÚ je nejzávažnější výhrada ke dvěma koprodukčním smlouvám
absolventských filmů studentů režie, Den jednoho herce a Puritptýz. Tento
problém jsme předali ke konzultaci právní a auditorské kanceláři.
● Rozpočet 2008
Po kladných zkušenostech z loňského roku budou prostředky ONEI soustředěny
na děkanátě. Hospodaření v roce 2007 skončilo vyrovnaným rozpočtem i díky
využití prostředků z DČ. V průběhu minulých dní konzultoval děkan
s jednotlivými vedoucími kateder návrhy rozpočtů především v souvislosti
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s redukcí nákladů na externí pedagogy. Nedořešené zůstávají KP a KAT.
Ostatním vedoucím kateder děkan děkuje za konstruktivní přístup. V přidělených
prostředcích na externisty je započítána částka na 2 moduly do celofakultní
nabídky, které by měla každá katedra během kalendářního roku realizovat.
K tomuto tématu proběhla obsáhlá diskuze.
M. Jícha – navrhuje za KK uzavřít smlouvu s FOKem na spolupráci při natáčení
osmnácti koncertů v Obecním domě a takto získané prostředky použít na platy
externistů.
Děkan – především je třeba zajistit účast studentů kamery na společných
cvičeních, dále posoudit návrh smlouvy s FOKem.
A.Klimt – navrhuje chybějící prostředky získat z peněz na praktická cvičení
(například snížení o 5%).
P. Borovan – u FAMU je neúnosná disproporce mezi vysokým rozpočtem na
praktická cvičení studentů a nízkým rozpočtem na mzdy pedagogů
Shrnutí:
Redukce rozpočtu na studentská cvičení nenašla v kolegiu výraznou podporu,
nejeví se jako dlouhodobě prospěšné řešení. Podpora rozpočtu – jako je návrh
spolupráce s FOK – je vítaná iniciativa, ale je třeba zvážit priority: studenti mají
především studovat a pracovat na cvičeních.
Je otázkou, jaké řešení volit , aby mělo dlouhodobý charakter. Jednou z možností
je spojování výuky tam, kde to jde – probíhá např. u KR a KDT. Škrty nejsou
rozumnou formou úspory. Jde o to, zachovat smysl školy a učební plány
neredukovat mechanicky. Zachování kvality výuky je jistě možné i při
synergickém efektu napříč fakultou či celou školou. K další diskusi je i existence
Bílé knihy, ovšem bylo by třeba najít jiný dlouhodobě fungující systém náhrady
za ni. Zkušenost s vnitřním grantem je pozitivní, v případě, že by se Bílá kniha
rušila, bude ale třeba vymyslet jiný funkční systém.
V nejbližší době proběhne jednání děkana s vedoucím KP a KAT.
● Filmy pro ČT:
Děkan děkuje za návrhy od kateder. Předáme dramaturgii ČT kolekci dvd,
konečný výběr bude na nich.
● Výroční zpráva za rok 2007:
Proděkan Marek Vajchr má na starosti zpracování VZ. Prosíme o včasné dodání
podkladů od všech kateder.
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● Odvolání proti nepřijetí ke studiu:
Žádná katedra zatím nenavrhuje změnit rozhodnutí o nepřijetí.
Informace proděkanky A. Růžičkové
- Velké množství předmětů bylo atestováno až minulý týden. Je to nefér vůči
studentům i sekretářkám kateder. Pí proděkanka apeluje na katedry, aby
v příštím semestru provedly atestace včas.
- Prozatím je registrováno 19 modulů, je možné dále přispívat.
- Systém KOS se průběžně vylepšuje na základě připomínek uživatelů.
- Připomínky a změny do příručky Přijímací řízení zasílejte e-mailem pí
proděkance do 31.3. 2008.
Různé
- Volby děkana:18.3. končí sběr nominací
- UR FAMU :Pavel Marek a Helena Třeštíková úspěšně habilitovali. Další veřejné
zasedání UR bude 17.3.2008 od 17:30 – profesorská přednáška J. Grygara a
habilitační přednáška I. Klimeše.
- Nominace na studentského Oscara: tipy odesílejte do pondělí 10.3. e-mailem
děkanovi.
- Změny v Bílé knize: na příštím zasedání kolegia bude projednáno schválení Bílé
knihy kolegiem. M. Jícha s K. Matouškem včas zajistí podklady k jednání.

Příští setkání kolegia děkana: úterý 1. 4. 2008 v 9:30

Zapsala: A. Nemanská
Četl: M. Bregant
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