Kolegium děkana 6.1. 2009
Přítomní: J. Bárta, I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, V. Chytilová, T. Pospiszyl,
P. Jech, M. Jícha, A. Růžičková, L. Šerý, M. Vajchr
Hosté: T. Doruška, H. Jarošová, A. Nešpoříková
Informace pana děkana
•
•
•
•

Děkan informoval kolegium o novém kvestorovi AMU, kterým je pan Ing.
Ladislav Paluska.
Na vedení AMU upozornil nový pan kvestor, že v oblasti financí je potřeba
soustředit se na doplňkovou činnost a granty.
Děkan sdělil kolegiu, že na budově paláce Lažanských bude po dobu
předsednictví ČR EU vyvěšena vlajka EU.
ČT nabídla FAMU koprodukci pro 6 – 8 projektů (mají zájem především o
hranou režii). ČT má zájem spolupracovat nejen se studenty, ale také
s jejich pedagogy. Na konci ledna 2009 proběhne schůzka se zástupci ČT a
pedagogy KR na toto téma.

Archivace studentských prací
• M. Bregant připomněl, že již v dubnu 2006 kolegium děkana projednalo
pravidla oběhu filmových a mg nosičů a povinnou dokumentaci společných
cvičení (viz přílohy č.1 a č.2 tohoto zápisu). Tyto dokumenty vstoupily
v platnost 1.5.2006. Pokud chtějí katedry znění těchto dokumentů doplnit
či upravit, nechť tak učiní mailem na adresu michal.bregant@famu.cz do
konce února 2009.
• Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů – po klauzurních
zkouškách by měly být na webu zveřejněny všechny audiovizuální díla, to
ovšem s sebou přináší 3 problémy (film není po klauzurách dokončen, je
třeba vyřešit autorská práva, filmy zveřejněné na webu mají nízkou
kvalitu). K tomuto tématu se rozvinula diskuze.
P. Jech – je otázka, zda klauzury jsou mezifází k dokončení filmu nebo mají
filmy na klauzurách již finální podobu
P. Borovan – souhlasí se zveřejněním filmů na webu a navrhuje, aby u filmů,
které nemají vyřešena práva, byl pruh s nápisem „školní práce“
P. Jech – je nezbytně nutné zajistit autorská práva dříve, než budou filmy na
webu zveřejněny
Klauzury
• Již na minulém kolegiu byla projednávána možnost, že se zástupci NFA
zúčastní klauzur. Děkan se dotázal kolegia, zda proti tomu nemají
námitky.
A. Růžičková – poté, co bude jasný harmonogram klauzur, je možné jej poslat
do NFA, aby se zástupci NFA mohli klauzur zúčastnit.

Informace o výuce podle modelu FAMU v anglickém jazyce v zahraničí

• Barma
FAMU již několik let spolupracuje s uměleckou kritičkou, kurátorkou a
pedagožkou Keiko Sei na projektu nezávislé filmové výuky v Rangoonu v Barmě
(oficiálními názvy: v Yangonu v Myanmaru). Jedná se o sérii navazujících
workshopů, které mají v současnosti podobu seminářů (projekce a dialogy) a
praktických soustředění (natáčení cvičení a krátkých filmů). Projekt se realizuje
na základě grantové podpory MZV ČR. Ze strany FAMU se na projektu zatím
podílejí V. Janeček a M. Bregant. Vzhledem k tomu, že projekt je úspěšný a je o
něj velký zájem, rádi bychom jej rozšířili tak, aby se workshopy mohly konat
častěji. Pokud by měli pedagogové FAMU zájem se na projektu podílet, mohou
kontaktovat pány Janečka a Breganta.
● Mexiko
V Monterey budou probíhat pravidelné workshopy. Koncem minulého roku začala
výuka v prvním workshopu, který pokračuje letos (Petr Marek, P. Jech, I.
Trajkov, M. Gahut, J. Lustig). Dosavadní průběh je slibný, dá se předpokládat
další zájem. Podrobnější informace poskytne pan děkan.
● Makedonie
Z iniciativy I. Trajkova vznikl projekt nové filmové školy po vzoru FAMU
v Makedonii. Doposud tam s příznivým ohlasem proběhl workshop CinemaDance.
Pan děkan s pány Trajkovem a Bregantem opakovaně jednali s makedonskou
stranou, naposled v prosinci při setkání s ministry školství a kultury. Makedonie
má o projekt velký zájem a ze strany makedonské vlády jde prioritně o založení
skutečné pobočky FAMU, kde by výuka byla odvozena z našeho akreditovaného
programu Cinema and Digital Media. Výuka bude probíhat především
v angličtině. I v tomto případě se předpokládá aktivní účast pedagogů FAMU.
Zájemci se mohou obrátit na pana děkana či pana Breganta, kteří podají další
informace.

CAS
•

T. Pospiszyl informoval kolegium, že na CASu je nedostatek pedagogů,
kteří by se věnovali praktické části výuky, proto je nutné, aby CAS
podstoupil personální audit, aby se zjistilo, kolik je pedagogů a jaký je
objem jejich práce. Na základě toho, že chybí pedagogové, bude přijat
menší počet studentů. Chystají se také změny ve vedení CASu.

Přijímací řízení
• Na FAMU (prezenční studium)se letos téměř nehlásí zahraniční studenti.
Děkan položil kolegiu otázku, zda není příčinou, splnění jazykové zkoušky
na úrovni B2. K tomuto tématu se rozvinula široká diskuze.
H. Jarošová - považuje úroveň zkoušky B2 za příliš náročnou.
M. Vajchr - přinesl kolegiu k nahlédnutí testy pro splnění zkoušky z ČJ úrovně
A2 a B1, které jsou předstupněm zkoušky B2.
A. Růžičková – dle dřívějšího systému se zahraniční studenti (studující na
FAMU v ČJ) nebyli schopni domluvit na základních věcech (komunikace se

štábem, studenty, pedagogy, SO,…) a proto považuje splnění úrovně zkoušky
B2 za spravedlivou.
Děkan navrhuje, aby již studující zahraniční studenti prošli testem, na základě
kterého se zjistí jejich úroveň znalosti ČJ.
P. Borovan – požádal T. Pospiszyla, zda by se pedagog CASu mohl zúčastnit
přijímacího řízení KP v části „čtení autorského scénáře“
T. Pospiszyl – souhlasil s požadavkem P. Borovana
Různé
• Termín pro odevzdání projektů pro 22. kolo Vnitřního grantu je 15.1.
2009.
• Evaluace – by měla proběhnout v letním semestru. Proděkanka A.
Růžičková žádá členy kolegia, aby jí co nejdříve odevzdali otázky, které
budou v dotazníku. Také upozornila kolegium, že je možné otázky čerpat
z dotazníku, který vytvořil před časem bývalý proděkan M. Čihák. Tento
dotazník dala členům kolegia k dispozici.
• Cilect – děkan upozornil kolegium, že je třeba vybrat film do celosvětové
soutěže, za FAMU byl vybrán vítězný film na FAMUfestu 2008 (Bába –
režie Z. Špidlová)
• Životní jubileum prof. Věry Chytilové – dne 3.2. 2009 proběhne oslava
v restauraci Parnas, kolegium děkana je srdečně zváno.

Příští jednání kolegia: 3. února 2008 v 9:30 – rozhodnutí o přijetí do Bc studia

Zapsala: A. Nešpoříková
Četl: P. Jech

