Zápis ze zasedání UR FAMU dne 2. 9. 2021
Místo konání: online, od 16:00
On-line: PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA (děkanka) - předsedkyně UR,
JUDr. Ivan David, Mgr. Tereza Hadravová Ph.D., doc. MgA. Filip Cenek, prof.
Miroslav Petříček, MgA. Maria Procházková, Ph.D., Mgr. Jiří Soukup
Omluveni: doc. MgA. Hynek Alt, Mgr. Karel Och, MgA. Václav Kadrnka, Dr.,
Martin Štrba, doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová Ferenčuhová, prof. PhDr. Jiří
Voráč, Ph.D.
Hosté online: (přítomni při projednávání relevantního bodu): doc. Ivo Mathé,
Mgr. Petr Vlček
Děkanka Andrea Slováková zahájila zasedání UR a přivítala přítomné členy a
členky. Poděkovala odcházející tajemnici UR a uvítala její nástupkyni Petru
Horkou. Poděkovala také člence UR Mgr. Tereze Hadravové Ph.D., která odjíždí
na roční Fullbright stipendium do USA a její členství bude po dobu
nepřítomnosti pozastaveno (bude jmenován zástupce).
Děkanka zároveň poprosila členy UR, jestli by se mohli sejít k projednání 2
akreditačních spisů ještě do konce září a zároveň jestli by do budoucna
zasedání mohla probíhat v dřívějších hodinách, než tomu bylo dosud zvykem.
BOD 1
Změny ve studijním plánu v doktorském studijním programu – host
doc. Ivo Mathé
Paní děkanka vysvětlila, že podle Akreditačního řádu musí podstatné změny ve
studijních plánech projednat UR a přiblížila detaily rámcového studijního plánu
Dr. studijního programu, který byl schválen Oborovou radou 20. 2. 2020 a
platí pro 2 doktorandky, které nastoupily v akademickém roce 2020/2021.
U Dr. studijního programu není na rozdíl od Mgr. a Bc. programu kategorie
předmětů profilujícího základu, ale je tam kategorie hlavních povinných
předmětů, která je analogická k předmětům profilového základu. Čtyři nové
hlavní povinné předměty jsou nyní předkládány UR k projednání a schválení.
Děkanka vyzvala garanta Dr. studijního oboru doc. Iva Mathé, aby stručně
představil čtyři předměty, které jsou pro studenty povinné (všechny ostatní
předměty jsou buď povinně volitelné, nebo volitelné).
Doc. Ivo Mathé upozornil, že se s vedením fakulty liší v pohledu, co jsou tzv.
podstatné změny ve studijním plánu. Nicméně doplňuje, že i Komise pro vnitřní
hodnocení v souladu s pohledem vedení fakulty doporučila, aby byly změny UR
předloženy. Doc. Mathé tvrdí, že nejde o podstatné změny, ale o novinky
v běžícím studijním procesu, které mají za úkol zkvalitnění studia, a že nemůže

říct nic nového než to, co už bylo ve výnosu paní děkanky z června 2020. Za
potřebná aktuální doplnění studijního programu považuje nově ustanovené
povinné předměty: Vědecko-výzkumná činnost a práce na dizertaci, Doktorský
seminář, Doktorské kolokvium a Výzkumné a publikační metody.
Otázky a připomínky:
Paní děkanka označila nový předmět Doktorandské kolokvium jako přínosný a
ocenila, že jeho výstupy mohou studentům pomoci např. při psaní dizertační
práce. Její dotaz směřoval na metodologickou přípravu u Dr. studijního
programu. Doc. Mathé odpověděl, že studenti metodologii řeší především u
konkrétního školitele. Mimo to mohou studenti metodologické znalosti načerpat
v předmětu Tomáše Dvořáka. Užitečnost předmětu Doktorandské kolokvium
potvrzuje také fakt, že ho absolvují i studenti, kteří nastoupili před
akademickým rokem 2020/21, neměli ho tedy původně ve studijním plánu, ale
shledali ho přínosným pro své studium.
Hlasování:
7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Změny u Dr. studijního programu byly projednány a schváleny.
Po hlasování vyzvala paní děkanka k dotazům na dalšího hosta zasedání,
studijního proděkana Mgr. Petra Vlčka, který spolu s garanty jednotlivých SP
dokumentaci podstatných změn vypracovával.
BOD 2
Změny v Bc. a Mgr. studijních programech – host: Mgr. Petr Vlček
Mgr. Petr Vlček na úvod představil podstatné změny, které by měla UR
projednat: obměna více než poloviny garantů předmětů profilujícího základu,
změny, týkající se státní závěrečné zkoušky, snížení celkového rozsahu přímé
výuky – povinných předmětů.
Škola je ve fázi, kdy jsou některé ročníky již vyučovány podle nových
akreditací, ale dobíhají i staré. Na katedrách jsou tendence měnit i původní
studijní plány, aby se rozvrhy mohly upravit najednou a mohly tak být
sjednoceny studijní plány všech studentů.
Dále Mgr. Petr Vlček rekapituluje 7 programů, u kterých UR dostala
k projednání závažné změny. Doplňuje některé upřesnění.
Změna ve studijních plánech studijního oboru Animovaná tvorba –
magisterský navazující program – první nastupující ročník bude již
vyučován podle nové akreditace, je zde snaha upravit původní studijní plán,

aby v rozvrzích vše sedělo.
Změna ve studijních plánech studijního oboru Kamera – bakalářský program
– personální obměna související se změnou vedoucího katedry, změny
v předmětech (zrušeno 6 předmětů, ale nezmizely úplně, obsahově se učí
v rámci jiných předmětů).
Dále je zmíněn pouze výčet jednotlivých programů, jelikož UR dostala
všechny podklady s předstihem a přehledně k prostudování. Nemusí o
změnách hlasovat (schvaluje se pouze změna garanta, ostatní podstatné
změny UR pouze projednává).
Paní děkanka navrhuje, aby do budoucna garanti oborů v podkladech
přehledně uváděli, jaké předměty jsou zrušeny, jaké nahrazovány novými a
jaké je kreditové ohodnocení nových předmětů. Jinak to konkrétně u oboru
Kamera bakalářský program vypadá, že přibylo hodně předmětů a studijní plán
je přeplněný. Přetíženost studentů je podle paní děkanky jeden ze zásadních
aktuálních problémů fakulty – ve studijních plánech obecně je hodně předmětů
za velmi málo kreditů – což bylo rovněž jedno z prvních pozorování, které
učinili členky a členové UR, když projednávali první nové akreditační spisy.
Mgr. Petr Vlček argumentuje tím, že u většiny materiálů přehledné změny u
předmětů uvedeny jsou. Mgr. Petr Vlček změny u Kamery rekapituluje: zrušen
bez náhrady byl pouze předmět Kamera v animované tvorbě, ostatní předměty
byly nahrazeny jinými nebo transformovány do nových předmětů. Předmět
Scénografie se přesunul do magisterského programu. V podkladech k dalším
studijním programům je vše konkrétně uvedeno.

Otázky a připomínky:
Mgr. Jiří Soukup měl připomínku, že v podkladech u SP scenáristika a
dramaturgie je u Teorie dramatu uvedena formulace „nahrazen předmětem“,
není však uvedeno jakým. Mgr. Petr Vlček slíbil nápravu, bude doplněn
konkrétní předmět, který ve studijních plánech nahradil Teorii dramatu.
Paní děkanka děkuje Mgr. Petrovi Vlčkovi za obrovskou práci odvedenou na
dokumentaci změn ve studijních programech.

BOD 2
Strategický záměr (dále SZ)
Úvod byl přednesen na minulém zasedání UR. Záměr FAMU navazuje na

celoškolní Strategický záměr AMU a musí korespondovat se záměrem 22+
MŠMT. Na základě toho FAMU každý rok vytváří Plán realizace strategického
záměru (dále PRSZ).
UR má záměr pouze projednat a připomínkovat a výslednou podobu pak
schvaluje Akademický senát fakulty.
Otázky a připomínky:
Mgr. Tereza Hadravová Ph.D. upozorňuje na kombinaci podrobných
konkrétních opatření a méně detailních vizí a ptá se, jestli bude na každé
období vypracováván implementační plán, ve kterém budou konkrétní kroky
rozpracovány. Paní děkanka odpovídá, že PRSZ je vypracováván zvlášť na
každý rok (na letošní rok už existuje) a na rozdíl od obecného Strategického
záměru má konkrétněji rozepsané kapitoly i časový rámec.
Mgr. Tereza Hadravová Ph.D. uvádí dotaz k bodu na str. 4 (cíl 1.3.): „Jak se
bude konkrétně rozvíjet umělecký výzkum?“ Paní děkanka odpovídá, že se
připravuje umělecko-výzkumný doktorský studijní program, v budoucnu tedy
budou 2 typy doktorátu, jeden umělecko-výzkumný a jeden vědeckovýzkumný, což je i na jiných uměleckých školách. Paní děkanka původně
v minulosti vyjádřila pochybnosti ohledně toho, jestli by měl být Ph.D. za
umělecké dílo, což souvisí s tím, že se v našem VŠ systému neudílí titul Art.D.
za uměleckou nebo umělecko-výzkumnou činnost tak jako v některých jiných
evropských zemích. Nicméně byla argumenty orgánů FAMU přesvědčena, že to
pro studenty FAMU dává smysl. Dále vznikla vnitro-fakultní iniciativa ohledně
nakládání peněz přidělovaných na základě výsledků z Registru uměleckých
výstupů (dále RUV). Na FAMU se začleňují do příspěvku, který je
rozdistribuován v rámci mzdových ohodnocení. Část aktivních přispěvatelů do
RUV by chtěla, aby jim bylo přispíváno na jejich tvůrčí činnost. Připravuje se
vnitřní grantová soutěž na tvůrčí činnosti, stejně jako je nyní podpora vědecké
činnosti. Škola dále organizuje konferenci Teritoria umění a nově i konferenci
FAMUTEORIE. Paní děkanka konstatuje, že MŠMT bohužel neuznává výstupy
uměleckého výzkumu jako vědecké výstupy. Klíčová otázka je, jestli mají být
výstupy z uměleckého výzkumu zařaditelné do databáze RIV nebo do RUV.
Výsledky, které lze zařadit do RIV (např. článek v recenzovaném periodiku)
dělají umělcům problém, proto by dávalo větší smysl, kdyby výstupy z um.
výzkumu šlo zařadit spíš do RUV. MŠMT na to nemá žádné řešení, ale zabývá
se tím pracovní skupina při Radě VŠ na MŠMT.
UR diskutuje o RUV a RIV a různých praxích nakládání s prostředky z těchto
zdrojů. Doc. MgA. Filip Cenek k tomu dodává, že zprávu o uměleckém
výzkumu lze dát do RIVu, ale nemůže již být hodnocena jako excelentní
výsledek, takže na to nejsou navázány peníze. Pro AMU je možná forma
institucionální podpory za výsledky v RIVu, na kterou ale např. FAVU
nedosáhne, a proto usiluje o podporu navázanou na výsledky z RUV a v tomto
dochází nyní k výrazným posunům. Na FAVU díky tomu mohou být vnitřní
soutěže a motivační odměny pro ty, kteří vykazují činnost v RUV. Paní děkanka
upozorňuje na to, že pedagogové uměleckých škol v RUVu sbírají body pro

školu za něco, co dělají mimo školu. Připravovaná vnitřní umělecká soutěž na
tvůrčí činnost tento paradox narovná.
Dále paní děkanka komentuje dříve zaslané poznámky Mgr. Terezy Hadravové
Ph.D., například ohledně duplicity některých cílů. Paní děkanka vysvětluje, že
opakování je způsobeno následováním osnovy SZ AMU. K poznámce týkající se
online výuky paní děkanka dodává, že nemá nahrazovat klasickou výuku, ale
má být využívána jako funkční doplněk té prezenční (což v určitých případech
rovněž pomáhá s problémem s nedostatkem prostoru). Problém s prostory má
střednědobé řešení (pronájem) a dlouhodobé: snad bude v horizontu 5-7 let
vyřešen novým prostorem na Nákladovém nádraží Žižkov.
Vysvětlení k dotazu k bodu Podpora zapojení studentů do veřejně prospěšných
činností prostřednictvím praktických modulů: Studenti minulý rok dostávali
kredit za dobrovolnickou pomoc ve spojitosti s covidem. Museli dodržet
stanovený obsah hodin, dodat potvrzení a svou činnost popsat ve zprávě. Paní
děkanka považuje za podstatné podporovat působení studujících ve veřejném
prostoru.
Mgr. Tereza Hadravová se ptá na mentoring, který v SZ nevidí zmíněný. Paní
děkanka vysvětluje, že pouze není podrobně rozepsaný, ale zmíněný je
vícekrát. Objasňuje 3 typy mentoringu na FAMU. V současnosti se na
mentoring shání dotace, bude se podávat žádost na Kreativní Evropu a probíhá
networking. Dále paní děkanka vyjmenovává proběhlé i chystané masterclass
s významnými osobnostmi světového filmu.
Paní děkanka vyzývá členy UR k dotazům k SZ i mimo něj.
JUDr. Ivan David vidí SZ jako hodně abstraktní a chybí mu porovnání se
stávajícím stavem. Spousta věcí, uvedených v SZ, se v praxi děje a není
zjevné, v čem má probíhat zlepšení, nebo co je cíl zlepšení. Navrhuje shrnout
dosavadní stav v úvodu.
Dále JUDr. Ivan David zmiňuje dva body, které mu nejsou jasné kvůli své
obecnosti: 1. bod: Posílení role fakultní psycholožky. 2. bod: Působení FAMU
jakožto znaleckého ústavu v oblasti audiovize. Paní děkanka vysvětluje, že
porovnání se stávajícím stavem by mohlo být uvedeno v každoročních Plánech
realizace SZ a nyní je tento popis ve Výroční zprávě. K zmínce o posílení role
fakultní psycholožky paní děkanka dodává, že jde o navýšení počtu hodin, ve
kterých fakultní psycholožka nabízí zájemcům konzultace a intervence.
Vedení FAMU pokládá působení FAMU jakožto znaleckého ústavu v oblasti
audiovize za druh potřebné veřejné služby, ale v minulosti zaznívaly i
pochybnosti. Nicméně za dobu působení paní děkanky škola vypracovala /
vypracovává cca 5 kvalitních posudků, které měly velký smysl. Doc. MgA. Filip
Cenek uvádí, že na VUT možnost být znaleckým ústavem zrušili, místní děkani
a děkanky to pokládali/y za nebezpečné v souvislosti s nedávnou změnou
zákona, který pro znalce zavedl významné sankce a trestně-právní postihy,
aniž by se zároveň zvýšily odměny.
Paní děkanka argumentuje tím, že FAMU je jediným znaleckým ústavem

v audiovizi a bere tudíž jako povinnost zůstat jím i po změně zákona.

Zapsala Petra Horká

