Zápis ze zasedání UR FAMU dne 29. 6. 2021
Online zasedání – schvalování akreditačního spisu navazujícího magisterského programu
Konzervování a restaurování fotografie a akreditačního spisu navazujícího magisterského
programu Audiovizuální studia.
Schvalování garantů KR a CAS pro „staré“ studijní obory. Strategický záměr FAMU.
Místo konání: online
On-line: PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA (děkanka) - předsedkyně UR, Mgr. Tereza
Hadravová Ph.D., prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D., doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová
Ferenčuhová, MgA. Maria Procházková, Ph.D., Jiří Soukup, doc. MgA. Hynek Alt, Martin
Štrba
Omluveni: Mgr. Karel Och, prof. Miroslav Petříček, Dr., JUDr. Ivan David, MgA. Václav
Kadrnka, Doc. MgA. Filip Cenek
Hosté online (přítomni při projednávání relevantního bodu): doc. David Kořínek, doc.
Mgr. Martin Stecker, Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Děkanka zahájila zasedání a přivítala členy UR. Představila jednotlivé body programu
dnešního zasedání UR. Schvalování akreditačního spisu navazujícího magisterského
programu Konzervování a restaurování fotografie a akreditačního spisu navazujícího
magisterského programu Audiovizuální studia.
Schvalování garantů KR a CAS pro „staré“ studijní obory. Strategický záměr FAMU –
alespoň otevření diskuse (podle času).
Děkanka informovala, že se očekává kontrola z Národního akreditačního úřadu.
Děkanka také pohovořila o záležitosti ve veřejném prostoru, kdy vlivný herní designer
Daniel Vávra napsal na svém FB profilu v deseti bodech reakci na přednášku Terezy
Krobové (jedné z budoucích pedagožek oboru herní design na FAMU) na téma Gender a
počítačové hry a negativně se vyjadřoval o tomto studijním programu.
Na facebooku se rozběhly rozsáhlé diskuse s velkým počtem komentářů. Vedoucí katedry
herního designu napsal reakci, kde vyvrátil nepravdivé a upřesnil zavádějící informace
původního příspěvku. Byla komunikována i dovnitř školy.
Děkanka dále zmínila stav profesorského řízení doc. Hudce, paní rektorka vyhověla jeho
námitce. Momentálně děkanka očekává odpověď od právníka AMU, zda se musí opakovat
přednáška, anebo stačí, aby členové UR, kteří nebyli přítomní, nebo jsou novými členy,
zhlédli nahrávku přednášky doc. Hudce, a pak by byl zbytek řízení stejný, otázky,
porada, hlasování.
Schvalování akreditačního spisu navazujícího magisterského programu
Audiovizuální studia
Děkanka přivítala vedoucího katedry CAS a požádala o stručné shrnutí pilířů
magisterského programu.
Doc. Kořínek vysvětlil, že CAS se soustředí na dvě větve – jedna je praktická neboli
projektová, tzn. rozvíjení umělecké činnosti v oblasti audiovize, a druhá větev, která je
velmi podstatná, je kladení důrazu na teoretickou reflexi a na kritiku.
Absolventi jsou schopní nalézt uplatnění v širším kontextu kreativních průmyslů, ve
spolupráci s nejrůznějšími médii.
Název zůstává zachován.
Z podstatnějších změn je třeba zmínit změnu garanta, u té předchozí akreditace byl
garantem Ladislav Šerý, poté Jan Bernard, který je v současné době garantem herního

designu. Garantem se stal D. Kořínek (pro stávající obor byl již schválený na předchozím
zasedání).
Strukturální změny – vedle povinně volitelných předmětů, které jsou dvojího typu, a to z
oblasti praxe audiovize a teorie audiovize, přibyly nové profilující předměty. Dílčí úpravy
se týkají státních závěrečných zkoušek, přechází se k jinému způsobu zkoušení.
Další jsou změny personální – na katedru přibyli noví kolegové, Lukáš Likavčan, Veronika
Klusáková, Marie Lukáčová, Palo Fabuš, Hana Janečková.
Děkanka otevřela prostor pro diskusi.
- Nebylo by vhodnější zvolit tříletou délku magisterského studia?
Doc. Kořínek odpovídá, že se mu dané penzum výuky zdá zvládnutelné za dva roky.
Rovněž uvádí, že nastoupil již do rozjetých příprav spisu a není jeho jediným autorem.
- Proč se obor vyprofiloval právě takto? V čem je nejefektivnější spojení umělecké a
teoretické praxe (není tam spíše tenze, než synergie)?
Doc. Kořínek vysvětluje, že obor se profiloval před jeho nástupem a v průběhu let se
vyvíjel.
- Nabídka předmětů se zdá být místy monotématická. Např. profilové kurzy typu Dílna,
Konzultační dílna, Semestrální dílo. Rozvíjí stejné kompetence, podle popisu mají stejnou
nebo podobnou funkci. Zdá se to z hlediska předmětové nabídky málo vyprofilované.
Doc. Kořínek odpovídá se, že tyto praktické předměty neprobíhají naráz a každý týden,
ale souvisejí se samostatnou prací studentů.
- Úvaha nad podněcováním zahraničních mobilit, otevírání se jiným studijním
programům, vytváření partnerství mezi školami. Umožnilo by i prohloubení uměleckého
výzkumu s novým přínosem.
Doc. Kořínek odpovídá, že studenti CAS jsou na zahraniční stáže přijímáni bez problémů.
Partnerství je funkční s Finskem, Slovenskem, Nizozemskem.
- Jak důležité je pro SP koncepční propojení s polem kinematografie?
Doc. Kořínek odpovídá, že na klauzurách se to již ukázalo, že v pracích jsou zastoupeny
mnohé techniky.
- Proč se v akreditaci neotiskuje motion design, který byl stěžejním bodem koncepce D.
Kořínka, když kandidoval na vedoucího CAS?
Doc. Kořínek: motion design sledujeme daleko lépe v zahraničním kontextu než
v českém. Sám se brání pojmenování novomediální, protože pojmenování audiovizuální
nebo elektronická média stálé zůstává. Motion design není tvorba selfprom.
- Proč Praktikum zvukové kompozice učí Matouš Hejl, když na zvukový design je interní
pedagožka Sara Pinheiro?
Doc. Kořínek doufá, že dojde ke změně.
- Dotaz na předmět Dějiny audiovizuálních teorií, objevuje se u něj mnoho vyučujících,
ale chybí mezi nimi filmový teoretik. V portfoliu tohoto předmětu pak chybí zásadní
současné filmové teorie, třeba kognitivní vědy. Spousta současných proudů, které jsou
zásadní pro myšlení o filmu, v sylabu není.
Doc. Kořínek odpovídá, že tento předmět spolupřipravovala Veronika Klusáková a zdálo
se, že na FAMU je teoretických kurzů týkajících se filmu velký výběr.
- dotaz na Seminář kritiky a stylistiky, který je jedním z klíčových předmětů. Neuvažovali
jste nad tím, že by ten předmět měl učit někdo, kdo se kritikou aktivně zabývá, kdo je
expertem?
Doc. Kořínek odpovídá, že ano, i když má se studenty dobré zkušenosti. Bylo by asi
dobré, aby to garantovalo a učilo více lidí z různých oblastí.
- Proč předmět Intermediální tvorba technologie vyučuje Jakub Hybler?
Doc. Kořínek odpovídá, že Jakub Hybler stál u toho předmětu od začátku. Je to stěžejní
figura pro komunikaci s IIM. Je to zkušený a kompetentní pedagog.
- Dotaz na Audiovizuální seminář, je možné vysvětlit, jak konkrétně probíhá jedna
hodina?
Doc. Kořínek odpovídá, že Audiovizuální seminář je postaven na hostech. Každý týden
jsou noví hosté. Jedná se o prezentace, přednášky a diskuse. Probíhala spolupráce
s katedrou fotografie, která na to měla grant.

- V předmětu Politiky infrastruktur nejsou kompletní bibliografické záznamy literatury, je
to potřeba doplnit.
- Dotaz na CV doc. Kořínka, kde se mezi publikačními výstupy uvádí dílo Jana Zálešáka
Umění spolupráce, ale zde není doc. Kořínek autorem.
Doc. Kořínek vysvětluje, že jde o chybu.
Nebyly další dotazy, děkanka poděkovala doc. Kořínkovi za účast.
Doc. Kořínek se rozloučil a odpojil ze zasedání UR.
Děkanka dala prostor pro diskusi mezi členy UR.
CAS je obor, který má produkovat umělce, ne nutně teoretiky. Doc. Alt na fotografii
vypozoroval, že fluktuace studentů začíná být velká, studenti končí po bc. stupni a jdou
někam jinam. Vzniká prostor pro debatu o tom, jestli penzum volitelných předmětů je
dostatečné, jestli celé studium nemá být víc volitelné. Katedra fotografie je s katedrou
audiovizuálních studií v neustálém kontaktu, s Lukášem Likavčanem vznikl předmět
Audiovizuální seminář.
U předmětu Kritika a stylistika zůstala částečně stará akreditace, texty, které vytvořila
kdysi Helena Bendová, když tento předmět učila. Další úpravu udělala Tereza Hadravová.
Ne vždy funguje působení více externistů, např. pro předměty, jako je Kritika a stylistika
nebo Dějiny teorií. Je spíše výjimečný formát, že se zvou pouze externisti k výuce těchto
předmětů, protože je pak těžké dodržet kontinuální narativ.
Chybí specifikace dílen a koncepce dílen, profily dílen ukazují na celkovou koncepci
katedry. V akreditaci je uveden pouze bezobsažný text. Je potřeba popsat jednotlivé
dílny, čím se liší jedna od druhé.
Bylo by také vhodné popsat, co se očekává od uměleckého výzkumu a najít prostor na to
teoreticky to v SP ukotvit.
Pozastavení se nad názvem Audiovizuální studia. Pojem studia má svůj zavedený
význam. Tento název SP je tedy zavádějící. Doporučuje možnost zvážit změnu názvu.
Děkanka odpovídá, že se to musí probrat s metodičkou, zda by šel název změnit.
Nicméně je to v kompetenci garanta.
UR úplně postrádá metodologické předměty, v případě, že se po studentech chce, aby
napsali teoretickou práci, měli by k tomu v SP mít metodologickou oporu.
Podnět, jestli by nemělo být méně předmětů profilujícího základu. Tím by se projasnil ten
základní profil.
Diskuse akcentovala především nedostatečnou (nebo nesrozumitelnou) vyprofilovanost
mg. SP, chybějící koncepci ve výuce teorie a mlhavé propojení s polem kinematografie.
UR navrhuje, aby vždy při posuzování mg. SP byl k nahlédnutí spis bc. toho samého SP,
aby bylo lze vidět kontinuitu studia. Jaké předměty má student, který má bc. program za
sebou.
Děkanka informovala o tom, že bc. spis audiovizuálních studií schvalovala minulá UR.
Bude zaslán této UR.
Děkanka vyzvala k hlasování o mg. spisu audiovizuálních studií. Je přítomno 8 členů, UR
je tedy usnášeníschopná.
Hlasuje se, jestli UR schvaluje spis s připomínkami.
Pro: 4, proti: 2, zdržel se: 2
Spis nebyl schválen, protože pro nehlasovala nadpoloviční většina. Garant dostane
seznam připomínek, které zapracuje do spisu.
Schvalování akreditačního spisu navazujícího magisterského programu
Konzervování a restaurování fotografie
Děkanka vyzvala doc. Steckera, aby vyzvedl nejdůležitější koncepční pilíře tohoto nového
studijního programu. Bc. ještě neexistuje.
Doc. Stecker – na FAMU v minulosti program restaurování existoval. Problém byl v tom,
že existoval pouze magisterský a program trpěl nedostatkem studentů, kteří by měli

základní bc. vzdělání v nějakém přidruženém, podobném oboru. Proto se usilovalo o to,
aby se připravila nová koncepce.
Důležité byly jednotlivé kroky, aby se do bc. studia mohli přijímat studenti střední školy,
kteří o to studium mají opravdový zájem, dále bylo potřeba zajistit návaznost na
mezinárodní standardy oboru restaurování. Podmínka doc. Steckera proto byla, aby
vznikl bc. i mg. program.
Mg. program vychází z dělení dovedností restaurování na dvě části. Mg. studium
restaurování by mělo učit i invazivní technologii, kdežto bc. studium by se mělo zaměřit
na to, že by se měly odstranit všechny negativní jevy, které způsobují to, že fotografie
pokračuje ve svých degradacích. A případně udělat takové zásahy, které nejsou fatální,
tzn. nejsou agresivní pro tu fotografii, což je např. vyčištění lihem, zabalení do
archivačního papíru atd.
Doc. Stecker čerpal zdroje na svých zahraničních cestách, kde se snažil analyzovat, jak k
problému restaurování přistoupit. Např. ve Francii je rozděleno studium konzervování a
studium restaurování.
Předkládaný mg. obor vychází z toho, že sbírky jsou již ošetřené a zaměřuje se na to, že
by zdokonalil a systematizoval celkovou péči o tu fotografii.
Další otázkou je, zda má být tento programu na FAMU. A to mimo jiné proto, že FAMU
není tak laboratorně vybavená jako jiné školy. To vedlo doc. Steckera k otázce, zda se
má iniciovat něco, aby vznikla jakási fakulta restaurování, která by se zabývala
kompletně restaurováním všeho.
Doc. Stecker zdůraznil, že byly prozkoumány všechny možnosti a bylo rozhodnuto zkusit
samostatné restaurování a navázání spolupráce s ostatními školami.
Jde tedy o restaurování v mg. stupni, bude se pracovat na zdokonalování znalostí,
ovládání technologií. Zaměření by bylo na invazivní zásahy, na specializaci na určité
technologie, na kolodium, plísně, výstupem by také měly být znalosti, jak vypadá
optimální archiv a znalost nebezpečí pro fotografii.
Děkanka doc. Steckerovi poděkovala za uvedení a dala prostor k otázkám.
- dotaz na kreditové ohodnocení u předmětu Prevence a konzervace fotografických
materiálů a sbírek, Management fotografických sbírek, Barevné fotografické materiály –
procesy, identifikace, degradace a Právní úprava památkové péče, je zde dostatečně
zvážený objem nepřímé výuky a kreditové ohodnocení.
Dr. Šimůnek – kreditové ohodnocení vycházelo z návrhu jednotlivých vyučujících, mělo
by to také odpovídat kreditům, jak jsou nastavené v předpisu pro akreditace.
- je předmět Přednášky hostů je zařazený do profilového základu?
Dr. Šimůnek odpovídá, že úvaha, aby předmět Přednášky hostů byl zařazen do tohoto
studijního programu, vycházela z toho, aby byli studenti co nejvíce integrování do
katedry fotografie. Studenti tedy budou také jezdit do Poněšic.
- UR pochválila připravenost akreditace a ocenila kreditové ohodnocení dílen. Dále
vyzvedla předmět Praktická studijní stáž, kde existují smluvně zajištěné instituce, kam
mohou studenti vyjíždět na stáž.
Děkanka poděkovala doc. Steckerovi a dr. Šimůnkovi.
Děkanka uvedla, že Kolegium děkanky bylo seznámeno s odhadem na finanční a
prostorové nároky tohoto programu. A také, že se studenti budou do tohoto oboru
nabírat až v okamžiku, kdy to všechno bude FAMU schopna zajistit.
Děkanka dále vysvětluje, že mg. program se schvaluje nyní proto, že byl vyvinut v rámci
OPVVV a proto byl připraven dříve než bc. a bc. by měl být hotový cca do půl roku.
Nicméně, jako první by měl být otevřený bc. program.
Zaznívá ještě podnět, že katedra fotografie může přemýšlet o financování z výzkumných
projektů.
Hlasování o Schvalování akreditačního spisu navazujícího magisterského programu
Konzervování a restaurování fotografie:
Pro: 8

Proti: 0
Zdržel se: 0
Akreditační spis navazujícího magisterského programu Konzervování a restaurování
fotografie byl schválen.

Schvalování garantů CAS Doc. David Kořínek a KR Doc. Bohdan Sláma
Děkanka vysvětlila koncepčně – tam, kde ještě nejsou v běhu nové akreditace, tam běží
staré obory, tam, kde se již učí podle nových akreditací, také pořád existuje starý obor,
dokud nedostudují studenti nebo neskončí akreditace oborů. Teoreticky by mohl mít starý
obor jiného garanta než nový studijní program. Žádná katedra to tak nemá.
Hlasování o garantech stávajících oborů CAS a KR:
Garant doc. David Kořínek garantem bc. studijního programu CAS
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1
Garant doc. David Kořínek garantem navazujícího mg. studijního programu CAS
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1
Garant doc. Bohdan Sláma garantem bc. studijního programu KR
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Garant doc. Bohdan Sláma garantem navazujícího mg. studijního programu KR
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Strategický záměr FAMU
Děkanka vysvětluje, že se jedná o strategický dokument, který je na 5 let. Jedná se o
dokument, který koresponduje se strategickým záměrem 21+, který vydává MŠMT. A
zároveň musí korespondovat se strategickým záměrem 21+ AMU. Strategický záměr
AMU byl schválen AS AMU v únoru 2021. Pro každý rok se pak vypracovává zvlášť plán
realizace strategického záměru. Tento dokument rovněž projednává UR. Strategický
záměr za FAMU zpracovávalo 5 lidí – děkanka, tajemnice a 3 proděkani.
Prof. Voráč reaguje na problematickou dostupnost studentských filmů, vyřešení
autorských práv.
Prof. Voráč se odpojuje ze zasedání UR.
Doc. Ferenčuhová hovořila o vzdělávání univerzity třetího věku.
Doc. Alt se vyjadřuje k uměleckému výzkumu, který si zaslouží více prostoru k jednání a
konkrétnější upřesnění. Další zajímavý bod je prostorové potřeby, což je palčivé téma.
Jaký druh prostoru potřebujeme?
Dr. Hadravová ocenila vypíchnutí třetí role, tedy společenské zodpovědnosti FAMU.
Děkanka všechny znovu vyzvala k prostudování strategického záměru FAMU, s tím, že
mohou poslat i e-mailem připomínky. O strategickém záměru se bude jednat opět i na
příštím zasedání.

Termín příštího zasedání UR bude dohodnut per rollam.
Zapsala: Ž. Cagášková, tajemnice UR
Schválila: A. Slováková, děkanka

