Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 16. 1. 2019

Přítomni:

Mgr. Zdeněk Holý; Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA; doc. David
Kořínek; RNDr. MgA. Alice Růžičková; MgA. Karla Stojáková;
Mgr. Bohdan Sláma; Ondřej Šejnoha, DiS.; doc. Mgr. Marek Vajchr;
Ondřej Zach

Omluveni: prof. Mgr. Jaroslav Brabec; Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.; doc. Mgr.
Petr Jarchovský; doc. ak. mal. Michaela Pavlátová; Mgr. Pavel
Rejholec; doc. Mgr. Štěpánka Šimlová; doc. Mgr. Ivo Trajkov
Hosté:

MgA. Ladislav Greiner; prof. Jiří Kubíček; Lenka Medová; prof. Jiří
Myslík; Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

Mnozí vedoucí katedry se omluvili z jednání kolegia vzhledem k probíhajícím
přijímacím řízením na katedrách.

Informace děkana
1) RUV
Děkan rozeslal hromadný email všem pedagogům ohledně sběru RUVu. Vstupy
od pedagogů jsou pro sběr RUVu podstatnější. Za segment výtvarné umění (CAS
a KF) je termín odevzdání do 20. 1., za segment audiovize je termín odevzdání
do 25.1. Část rozpočtu, tzv. ukazatel K, bude od příštího roku více závislý na
RUVu, proto je důležité dobře sesbírat výstupy od pedagogů.
2) Odměňování sekretářek
Někteří vedoucí kateder měli problém se systémem odměňování sekretářek. Věc
bude projednána na příštím kolegiu.
3) Etická komise AMU
Do příštího kolegia zaslat děkanovi tipy na jednoho člena Etické komise AMU
z řad akademických pracovníků. Nominant může být z FAMU, AMU, ale i z jiné
VŠ. Děkan má nominovat jednoho člena, kterého má následně schválit AS FAMU.
U většiny VŠ se etická komise týká především vědy a výzkumu, i s tímto
ohledem děkan uvítá tipy na nominace.
4) Stříbrná medaile AMU
UR FAMU se rozhodla udělit Stříbrnou medaili dvěma jubilantům - Janu
Bernardovi a Luboru Dohnalovi. Členové kolegia s návrhem souhlasili.
5) Vnitřní soutěž
15. 1. byla vyhlášena Vnitřní soutěž. Bývá alokováno 1,5 mil. Kč. Došlo k jedné
změně ve 2. okruhu, který je určen na tvůrčí činnost studentů. Okruh byl
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rozdělen na dvě tematické oblasti – audiovize a výtvarná umění. Z pedagogické
činnosti bylo vzato 100 tis. Kč, které nově půjdou na oblast výtvarných umění
(realizace výstavy). Týká se to primárně CAS a KF. Důvodem je, že žádosti
na výstavy podávali pedagogové v rámci pedagogické činnosti, přitom se jedná
o tvůrčí činnost studentů. Podmínky jsou na webu FAMU:
https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/aktuality/626/
Využití finanční podpory na inovaci studijních programů je u kateder různá.
Každá katedra, která má zájem inovovat nebo zavést nějaký předmět, může
o finanční prostředky žádat v rámci VS, 1. okruhu.
Děkan poděkoval všem pedagogům, kteří jsou ochotni se účastnit Analytického
semináře k dějinám filmu. Na tento předmět bude podána žádost o finanční
podporu z VS, aby mohli být pedagogové dobře zaplaceni. Nyní je pokryto
8 projekcí z 12. Zatím přislíbili účast Jakub Kudláč, Marek Jícha, Bohdan Sláma,
Ivo Trajkov, Václav Kadrnka a další. B. Sláma se dotázal na možnost otevření
Analytického semináře pro profesionály z praxe (např. Viktor Tauš, Jan Svěrák
atd.). Po přesunutí semináře do projekce v Klimentské by se mohl otevřít
pro další zájemce, např. filmovou vědu. Uvažuje se o překládání do angličtiny
pro zahraniční studenty. O. Šejnoha uvedl, že podzimní klauzury by již měly být
v Klimentské.
6) FAMUFEST
Karla Stojáková představila ideu KP, přesunout konání Famufestu na brzké jaro
(únor, březen). Na příštím kolegiu představí bližší koncepci a bude se o věci
diskutovat. Na kolegiu nezazněl zásadní hlas proti a předběžně vedoucí souhlasili
s posunem termínu.
Důvodem k přesunu je skutečnost, že v únoru-březnu by mohly být filmy za celý
letošní rok kompletní. V ZS chce zavést nový předmět, který se bude
Famufestem zabývat. Budou ho vyučovat praktici, kteří stojí za velkými českými
festivaly, a kteří povedou studenty ke zdárné realizaci Famufestu. Přesun konání
Famufestu by znamenal, že letos by se Famufest nekonal. Musel by se
vyjednat přesun financí do dalšího roku. K. Stojáková prosí katedry, aby do
příštího kolegia vedly diskuzi v rámci kateder o přesunu Famufestu na
jaro (konec února).
Děkan upozornil, že by to z větší části vyřešilo problém s premiérovým uvedením
studentských filmů FAMU na zahraničních festivalech.
A. Růžičková navrhla prodiskutovat to i se studenty. Na příští kolegium budou
pozvání studentští ambasadoři, aby to prodiskutovali se studenty na katedrách
a sdělili postoje studentů za jednotlivé katedry.
K. Stojáková připraví stručnou informaci o přesunu pro katedry, která jim bude
rozeslána.
7) Erasmus +
KSS participuje na řešení projektu Strategického partnerství Erasmus +, o který
zažádala v loňském roce filmová škola z Lodže. Jde o partnerství 4 střihových
kateder ze 4 evropských škol (PWSTTViF Łódź, VŠMU, záhřebská ADU, FAMU),
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které spolu dlouhodobě spolupracují a pro své studenty každoročně pořádají
vzdělávací střihové workshopy.
V rámci podpořeného projektu (229 224,- EUR) tyto školy během následujících
28 měsíců budou krom střihových workshopů vytvářet vlastní filmové materiály,
které budou umístěny do vytvořené online databáze a poslouží společně
s doprovodnými učebními texty jako didaktický materiál pro zájemce nejen z řad
dalších pedagogů a studentů, ale komukoliv, kdo se zaměřuje na vzdělávání
v této oblasti.
Zástupci KSS budou své výsledky projektu prezentovat mj. v rámci závěrečné
konference na FAMU na jaře 2020.
Více o projektu zde
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2018-1-PL01-KA203-050972

Informace tajemníka Jindřicha Kolka
1) Rozpočet
V současné době je fakulta v rozpočtovém provizoriu, a to až do doby, než bude
schválený nový rozpočet na rok 2019. Čerpají se v hlavní činnosti z katederních
rozpočtů zatím pouze osobní náklady včetně DPP. Rozpočty kateder jsou zatím
nastaveny ve výši 25% rozpočtu roku 2018. Rozpočtové provizorium neplatí pro
akce doplňkové činnosti a TA 23, v rámci kterých se platí školné a finanční
prostředky se čerpají průběžně. Rozpočet AMU se bude schvalovat na AS AMU
v březnu, následně se bude schvalovat rozpočet FAMU na AS FAMU v cca dubnu
2019.
Osobní příplatky zůstávají ve stejné výši do 30. 4. 2019, od 1. 5. 2019 budou
mzdy upravovány dle návrhu nového vnitřního mzdového předpisu. Dojde
k navýšení v tarifních třídách. Děkan doplnil, že výše navýšení musí odpovídat
zaručené mzdě za rok 2019.
V současnosti nejsou potvrzeny z MŠMT konkrétní čísla pro finalizaci rozpočtu
AMU. Předpokládá se navýšení rozpočtu, které pokryje předpokládané navýšení
mzdových tarifů do dubna 2019, ale také nově od 1. 5. 2019 a provozních
nákladů. Je nutné přepracovat všechny mzdové návrhy do 15. 2. 2019.
Tajemník prosí katedry o součinnost při podepisování podkladů
jednotlivými pedagogy.
2) OP3V – nákup majetku
Proběhla schůzka vedení OP3V. Do konce dubna má být dokončen nákup
majetku za cca 5 mil. Kč. FAMU má problém s čerpáním, proběhnou schůzky
s dotčenými katedrami ohledně nákupu majetku.
3) Školení PO a BOZP 2019
Školení se týká všech zaměstnanců vyjma vedoucích zaměstnanců (zde pouze
nově nastupující). Informace rozeslal tajemník emailem. Osvědčení o proškolení
je nutno odevzdat do 30. 3. 2019.
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4) Kontrola elektrospotřebičů
Dne 17. 1. a 22. 1. 2019
elektrospotřebičů.

proběhne

v celé

budově

FAMU

kontrola

5) Personální
Od ledna nastoupil na AMU nový právník pan Lukáš Prokop. V případě potřeby
právní služby je zapotřebí obrátit se na kancléřku AMU M. Turkovou, která
koordinuje jeho činnost. O využívání rektorátních právních služeb je vhodné
informovat vedení FAMU.
6) DPP
DPP je nutné odevzdávat včas. DPP uzavřené od 1. dne v měsíci je nutné
odezvat na rektorát co nejdříve, nejpozději však do 20. dne v měsíci.
7) Roční zúčtování daní
Do 15. 2. 2019 je nutné zažádat u paní Literové z rektorátu o potvrzení
o příjmech a dopředu si dohodnout termín (platí v případě, že si poplatník
zpracovává daňové přiznání sám). Taktéž je nutné do 15. 2. 2019 domluvit
u paní Literové podepsání formuláře zajištující slevu na poplatníka na rok 2019.
8) Stipendia z TA 23
Nelze vyplácet stipendia z TA 23, tzn. z akreditovaných studijních programů
zahraničních studentů (týká se to KK, KF a FI).
Zdůvodnění z rektorátu:
Stipendia se (kromě zákona a Stipendijního řádu) řídí dalšími platnými obecně
závaznými předpisy a vnitřními předpisy AMU. To se týká zejména dodržování
účelu určení různých účelových prostředků, ze kterých se stipendia
vyplácejí. Stipendia nelze přiznat, pokud je jediným zdrojem financování
studia tzv. školné samotného studenta (na AMU dosud TA 23 a 25 v HČ).
Předmětem nákladů studia v TA 23 není podpora samotných studentů, ani
podpora ostatních studentů AMU ve studiu, které je financováno z jiných zdrojů
(např. z příspěvků a dotací státního rozpočtu). Stipendia, která splňují podmínky
zákona o daních z příjmů, jsou příjmem osvobozeným od daně. Nesmí se však
zaměnit stipendium s odměnou za činnost vykonávanou pro školu, která má
charakter výkonu zaměstnání. Pokud by bylo stipendium ze zdrojů TA 23
přiznáno a vyplaceno, jednalo by se tak v podstatě o neoprávněné snížení
(částečnou vratku) poplatku za studium. Byla by tak neoprávněně snížena
daňová základna pro výpočet daně z příjmu. Proti takto sníženým výnosům by
byly účtovány neoprávněné náklady na podporu studenta, nikoliv tedy oprávněné
náklady/daňově uznatelné AMU na studium, na základě kterých je stanoven
poplatek za studium. Stručně řečeno: poplatek za studium není určen
na podporu studenta (student sám sebe nepodporuje), ale přímo
na náklady AMU se studiem.

Informace ředitele Studia FAMU Ondřeje Šejnohy
1) Personální a provozní záležitosti
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Petra Lebdušková, vedoucí odd. výpravy a stavebně dekorační techniky SF
nastupuje ke konci ledna na mateřskou dovolenou.
Tým odd. výpravy (Simona Zemanová) a stavebně dekorační techniky (Tomáš
Tesařík, Michal Weizer) doplní paní Radka Josková.
Ladislav Cibulka, údržbář a řidič SF, odchází ke konci ledna do penze. S jeho
odchodem se současně přestávají poskytovat dopravní služby SF, které budou
nadále poptávány u externích partnerů.
Oddělení technické správy doplňuje pan Oldřich Mony (provozní záležitosti SF).
2) Filmový akcelerátor České televize
ČT i letos vyhlašuje příjem nominací (3 x projekt za každou z pozvaných škol FAMU, FAMO, UTB) do Filmového akcelerátoru. Organizaci má na starosti KP
(tým Matěje Paclíka) ve spolupráci se SF.
Výzva bude v nejbližších dnech distribuována mezi studenty. Po výběru vítězných
projektů budou odevzdány požadované materiály do ČT, deadline pro odeslání ze
strany SF je 22. 2. 2019.
Děkan připomněl, že v minulém roce byly vybrány dva filmy FAMU (Cukr a sůl,
Hra). Akcelerátor je aktuálně vypsán pouze pro studentské hrané filmy a pouze v
českém jazyce.
Aktualizace: slyšení přihlášených projektů se odehraje v pondělí 18. 2. 2019 od
9.00 hod. v učebně U1.
3) Vnitřní soutěž – 2. okruh/ 2.1 Audiovize
Ondřej Šejnoha předběžně navrhl termíny VS – vyhlášení VS v polovině února,
konec února deadline pro příjem žádostí, v březnu slyšení a vyhlášení výsledků.
V rámci kolegia rozešle závazné termíny k potvrzení. Dle upravených podmínek
může AS FAMU nominovat jednoho člena za pedagogickou komoru.
Aktualizace: Vyhlášení + slyšení 1. kola 2019 VS 2. okruh / 2.1. Audiovize.
Termín příjmu žádostí: čtvrtek 14. 2. 2019 - čtvrtek 28. 2. 2019. Termíny
slyšení: čtvrtek 7. 3. 2019 + pátek 8. 3. 2019
4) Společná cvičení
Proběhla organizační schůzka Studia FAMU s KP.
Výrobní kalendář se nastavuje tak, aby SF mohlo maximálně zajistit dosah
techniky / postprodukčních kapacit na jednotlivá cvičení a současně měly štáby
přehled o důležitých termínech ve výrobě svých projektů, mj. i o vyúčtování,
které musí být průběžné, nikoliv (pokud tomu nebrání zásadní okolnosti)
nárazové před koncem kalendářního roku.
Dá se očekávat, že dojde - po vyhodnocení v letním semestru - k další
optimalizaci v odd. výroby (rozdělení kateder pod jednotlivé produkční).
5) Praktika
Oproti minulým letům narostlo opakování praktik - á 20 studentů.
Student si v takovém případě náklady na materiál a volání hradí sám. SF
zajišťuje logistiku - výdej kamerové techniky, výdej materiálu, předání materiálu
do laboratoří a koordinuje úhrady faktur studenty-samoplátci.
J. Myslík vysvětlil důvody opakování praktik.
Poděkování za koordinaci praktik patří Aleně Prokopové za odd. výroby SF a
studentkám KP (Alžbětě Málkové a Beatě Mrazíkové) za vzornou spolupráci při
organizaci.
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6) Nabídka spolupráce od Prague Philharmonia (PKF)
Před koncem roku 2018 se uskutečnilo jednání se zástupci PKF. Nabídka
spolupráce se týká především KK, KSS a KZT (zvány ke spolupráci jsou i další
katedry). V případě zájmu proběhne individuální schůzka zástupců kateder s PKF.
Zájem / nezájem o spolupráci s PKF sdělte, prosím, řediteli SF co nejdříve.
Informace proděkana pro studijní záležitosti Marka Vajchra
1) Vnitřní soutěž - 1. okruh: inovace předmětů
Bližší
info
na
webu
FAMU,
viz
https://www.famu.cz/cs/veda-avyzkum/institucionalni-programy/vnitrni-soutez-amu/vnitrni-soutez2019/vnitrni-soutez-2019_1-okruh/.
Do 4. 2. 2019 do 12:00 se podávají formuláře projektových žádostí. Dne 8. 2.
2019 od 11:00 proběhnou nepovinné osobní prezentace projektů.
2) Stipendijní fond
Stipendijní komise zjistila, že někteří žadatelé podávají žádost o financování
svého projektu, který už byl financován jinde. V případě financování z jiného
zdroje o tom SK musí být informována, v žádosti to žadatelé jsou povinni uvést.
Na žádosti je podpis vedoucího katedry, který by měl mít povědomí, zda to již
katedra nefinancovala.
Do formuláře žádosti bude přidáno prohlášení studenta, že finanční příspěvek
nezískal někde jinde.
3) Přijímací řízení
Přijímací řízení probíhají zdárně. Proděkan poděkoval všem katedrám za
odevzdání protokolů z 1. kola přijímacího řízení s podpisy všech členů přijímací
komise.
Zároveň proděkan požádal o doručení dokumentu, kde vedoucí katedry jmenuje
členy přijímací komise (dle výnosu děkana č. 2/2018). Mustr byl zaslán
sekretářkám. Na tomto jmenování budou uvedeni všichni, kdo se účastní
přijímacího řízení v kterémkoliv kole. Na protokolu z přijímacího řízení budou
uvedeni konkrétní členové komise. Jmenování je nutné odevzdat nejpozději s
protokoly z 2. kola.
U protokolů z 2. kola je klíčové konstatování, zda uchazeč SPLNIL nebo
NESPLNIL podmínky přijímacího řízení.
Počet uchazečů je o něco menší než v minulém roce. Proděkan kolegium
seznámil s konkrétními čísly uchazečů.
4) Plénum garantů
Plénum garantů se uskuteční ve středu 6. 2. od 10:00 hodin. Je nutná účast
garantů studijních programů a vedoucích kateder, popř. kvalifikovaného
zástupce.
Tématem jednání budou zásady akreditování jednotlivých předmětů, balíčky
předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných a jejich kreditová zátěž,
předměty společného základu, problematika hlavních předmětů / klauzur /
profilových předmětů, poměru zápočtů a zkoušek a další témata. Program pléna
bude zaslán do konce ledna.
Plénum garantů bude prostorem, kde se projednají věci společného zájmu všech
kateder s konečným výstupem, jímž jsou akreditace, kde musí být ošetřeny tyto
věci. FAMU je specifická mj. v tom, jak velký rozsah společných předmětů má.
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Tyto skutečnosti se odrazí i v připravovaném rektorátním předpisu, kterým bude
Akreditační řád AMU.
Právnická analýza zadaná AS FAMU popisuje vztah děkana a garanta studijního
programu. Pravomoci garanta jsou poměrně veliké, ale ze zákona nevyplývají v
celé konkrétnosti a precizněji by je měl stanovit vnitřní předpis školy Akreditační řád AMU. Podobně role vedoucího katedry, které nejsou ošetřeny v
Zákoně o VŠ. Děkan konstatoval, že z analýzy vyplývá, že jediný orgán, který
může do obsahové stránky studijních programů garantovi zasahovat, je děkan.
Nicméně děkan všechny ujistil, že v koordinaci společných předmětů bude
respektovat vůli garantů.
Na plénum garantů přijde i předseda Komise pro vnitřní hodnocení M. Šimůnek,
který bude stručně informovat o proběhlém sebehodnocení studijních programů
na KVH FAMU.

Příští kolegium se bude konat ve středu 13. února 2019 od 9:30 v U7.

Zapsala: Lada Buzická
Schválil: Zdeněk Holý
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