Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 18. 12. 2019
Přítomni:

prof. Mgr. Jaroslav Brabec; Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.; Mgr. Zdeněk
Holý; doc. Mgr. Petr Jarchovský; Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA;
doc. David Kořínek; doc. Mgr. Pavel Rejholec; RNDr. MgA. Alice
Růžičková; MgA. Karla Stojáková; doc. Mgr. Martin Stecker; Ondřej
Šejnoha, DiS.; Mgr. Marek Vajchr

Omluveni: doc. ak. mal. Michaela
Pavlátová;
doc. Mgr. Ivo Trajkov; Ondřej Zach
Hosté:

Mgr.

Bohdan

Sláma;

MgA. Tomáš Doruška; Mgr. Eliška Děcká, Ph.D.; Ing. Hana Jarošová;
prof. Jiří Kubíček

Informace děkana
Děkan přivítal přítomné na posledním kolegiu v roce 2019.
1) Mzdy
Děkan informoval, že pro rok 2020 budou vyčleněny prostředky na Fond umělecké
činnosti (FUČ) jako kompenzace růstu prostředků na vědu a výzkum pro UVŠ
a umělecké fakulty VVŠ. Pro rok 2020 je FUČ vypočítán na základě počtu bodů
RUV za období 2014 – 2018. Bude se jednat o částku cca 23 mil. Od 1. 5. 2020
tak dojde k navýšení mezd, nárůst bude činit cca 10%. Vzhledem k tomu, že se
nejedná o fixní dotace závislou na výši RUV bodů, navrhl děkan plošně navýšit
pohyblivou složku mzdy - osobní ohodnocení (% k platu, vůči úvazku), nikoliv
tarifní základ. Kolegium nemělo připomínky a s návrhem souhlasilo.
2) Příprava Strategického záměru 2021+
Děkan informoval, že nabídl spolupráci novému vedení při přípravě Strategického
záměru.
A. Růžičková stručně představila záměr akreditovat pedagogické minimum.
Jednalo by se o tzv. "Doplňující pedagogické studium" v rozsahu 250 hodin
(presenční výuka minimálně 80 hodin, e-learning maximálně 70 hodin a praxe
minimálně 100 hodin), kdy absolventi získají kvalifikaci „učitele všeobecně
vzdělávacích předmětů a odborných předmětů“ (mohou pak působit na ZŠ, SŠ i
ZUŠ). Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné práce (=portfolium z praxe
projektu, na kterém student pracuje od začátku studia) a zkouškou z didaktiky
oboru před komisí. Studium by bylo placeno (na propočtu poplatku se zatím
pracuje) a probíhalo by formou CŽV, tj. paralelně při studiu navazujícího
magisterského či doktorského programu, anebo se ho budou moci zúčastnit i
absolventi, kteří již působí v praxi (zatím bez pedagogického osvědčení).

Je nutné zjistit, zda je o toto další vzdělání během magisterského nebo
doktorského studia zájem. Informace bude rozeslána v prosincovém newsletteru
děkana a zveřejněna na FB FAMU.
3) Nostrifikace
Informace je především pro katedry, které mají anglické studijní programy (KK,
KF, KSS, FI). Děkan vysvětlil problematiku s nostrifikacemi. Ministerstvo vnitra při
vyřizování víza zahraničních studentů neakceptuje dokument o podmínečném
přijetí ke studiu, ale požaduje rozhodnutí o přijetí. To nelze vydat bez nostrifikace
dokladů o studiu. Proces je zdlouhavý a dochází k problémům.
AMU předpokládá, že jí bude v únoru či březnu udělena institucionální akreditace,
která výrazně usnadní proces. Vyškolený pracovník FAMU (pravděpodobně Tereza
Finrašková ze SO) bude ve spolupráci s přijímací komisí ověřovat platnost
dokumentů. Tento postup by mohl platit pro nadcházející přijímací řízení.
E. Děcká se dotázala na přijímací řízení na katedře fotografie. M. Stecker vysvětlil,
že po výhradách AS FAMU k překladu nechali podmínky přijímacího řízení znovu
přeložit. V podmínkách se nic nemění. Proděkan M. Vajchr doporučil dát do zápisu
AS FAMU, že podmínky přijímacího řízení jsou v pořádku.
4) Sebehodnocení
Děkan informoval, že studentští ambasadoři, kteří sbírají zpětnou vazbu
od studentů, dostanou odměnu ve výši 5 000,- Kč.
5) Personální
Děkan informoval, že P. Jarchovský rezignoval z osobních a pracovních důvodů
na post vedoucího katedry. Poděkoval mu za 3,5 roku spolupráce. P. Jarchovský
zůstává garantem oboru a pedagogem KSS. Děkan ho pověří vedením katedry
do května 2020.
6) Výnos o projekci
Kolegium obdrželo návrh výnosu děkana o projekci.
Zpětná reakce přišla od KK, aby se vyblokovaly pravidelné hodiny pro ověřování a
testování. A. Růžičková se dotázala, zda nezkrátit termín dodání filmové kopie před
projekcí (viz Termíny dodání pravidelných a příležitostných projekcí: u filmové
kopie je potřeba dodat nosič 7 dní předem). O. Šejnoha objasnil logistiku
vyzvedávání kopií z NFA. A. Růžičková navrhla změnit formulaci „dodat za
objednat“ nebo změnit na termín na „2 dny předem“. Děkan přislíbil, že věc znovu
projedná s p. Buňatou. J. Brabec požádal, zda by každý den byla v projekci
vyčleněna hodina pro řešení nahodilých událostí.
Výnos o projekci bude zveřejněn na webu FAMU a zmíněn v newsletteru děkana.
Projednání věcného záměru reakreditace magisterského
programu fotografie a bakalářského a magisterského
restaurování fotografie

studijního
programu

Děkan informoval, že v současné době schválila Rada pro vnitřní hodnocení AMU
3 studijní programy. Do konce svého funkčního období by byl rád, kdyby se stihly
akreditovat všechny studijní programy inovované v rámci OP3V.
Restaurování fotografie
Vedoucí KF a garant studijního programu Restaurování fotografie M. Stecker
prezentoval bakalářský a magisterský studijní program. Na KF býval pokus o obor
restaurování, absolventů bylo málo, provoz byl drahý, a proto se výuka
pozastavila. Jedním z problémů byla skutečnost, že program byl pouze
magisterský a studenti tak neprocházeli požadovaným bakalářským vzděláním.
Nyní je kladen důraz na bakalářské studium, do kterého se překlopila větší část
původního magisterského studia. Absolventi bakalářského studia budou schopni
udělat drobné zásahy neinvazivního typu ve fotografiích. V navazujícím
magisterském studiu už studenti budou provádět zásahy invazivní, tzn. budou to
restaurátoři. Aby se snížily náklady, bude bakalářský program první semestr
duplicitní s programem fotografie, následně se bude specializovat. Zázemí bude
v ateliéru klasické fotografie. Restaurování je postaveno na myšlence, že studenti
bakalářského studia se naučí ovládat technologie, a na základě těchto znalostí
budou umět rozhodnout, jakým způsobem přistoupit k restaurování. Počty
přijímaných studentů: 2 do bakalářského studia.
V magisterském programu došlo k rozšíření o chemické předměty, vybavila se
laboratoř. Základní změny: v ateliéru klasické fotografie se budou učit technologie.
Součástí je i praxe, která je domluvena v institucích (např. Národní archiv). Záměr
je propojit i archiv fotografie FAMU, který by sloužil pro bezpečnější restaurování.
Studium bude obohaceno o předměty jako je optika, fyzika, chemie pro
konzervátory, dále management fotografických sbírek, předmět o globální
archivaci. Studenti budou mít základní chemické návyky. M. Stecker vysvětlil
pojem invazivní restaurování. Magisterský program je tříletý.
Prostorové nároky: Výuka bude probíhat na Tržišti, část výuky bude v laboratořích
v Berouně, ale je potřeba navrátit místnost na Tržišti, která je zabrána OP3V.
K otevření programu bude třeba počítat se 2 úvazky, 2 DPP a prostředky na
materiál + navrácení místnosti na Tržišti.
Děkan upozornil, že rektorát má dojem, že učebny na Tržišti nejsou plně využity.
Děkan požádal o revizi využití místností.
Magisterský program Fotografie
Magisterský program fotografie je dvouletý. V 1. ročníku přibyly magisterské
projekty zabývající se autorským výzkumem a analýzou, teoretickým úvodem do
tématu tvorba audiovizuálního projektu, verbální explikace a prezentace projektu.
Dalším novým předmětem jsou Texty a kontexty.
Personálně je výuka většinově zajištěna interními členy KF. Externisté jsou
v případě specializace projektu (např. ekolog). Prostorově nejsou další nároky.
Společná výuka: teoretické předměty Texty a kontexty jsou k dispozici ostatním
studentům FAMU.

Podněty z KP
1) FAMUFEST
Karla Stojáková prezentovala 3 návrhy vizuálního stylu pro FAMUFEST.
1. návrh od Matyáše Folprechta
2. návrh od studentů atelieru 304 na UMPRUM
3. návrh od Filipa Kopeckého
Kolegium doporučilo 1. návrh.
2) Návrh ke jmenování člena Komise pro filmové pobídky SFKMG
K. Stojáková informovala o výzvě SFKMG a navrhla jako kandidáta za FAMU
Danielu Staníkovou, která je šéfová Mediadesku. Kolegium návrh jednomyslně
schválilo.
3) Úvazky
K. Stojáková požádala vedení o navýšení úvazků na KP o 1,0. KP má nejméně
úvazků na počet studentů. Děkan uvedl, že se pokusí vyjít vstříc. Poděkoval K.
Stojákové, že KP koordinuje před/realizační porady.
Informace proděkana pro vědu a výzkum Tomáše Dvořáka
1) Studentská grantová soutěž (SGS)
Bylo podáno 5 žádostí. Komise se rozhodla podpořit 3. Pravděpodobně bude
vypsáno 2. kolo na přelomu ledna/února. Zamítnuté žádosti budou mít příležitost
přepracovat projekt, přihlásit se mohou i další projekty.
2) Projektová soutěž akademických pracovníků (DKR)
Bylo podáno 10 projektových žádostí, 9 z nich bylo doporučeno velké grantové
komisi. Výsledky budou známy v únoru.
Informace ředitele Studia FAMU Ondřeje Šejnohy
1) Střižny
S dodavateli se podařilo vymyslet systém, jak 4 filmové střižny v Klimentské
upravit na tzv. hybridní. Předpokládaná realizace je březen 2020. Děkan poděkoval
za flexibilní řešení. O. Šejnoha rozešle kolegiu vizualizaci.

Informace proděkana pro studijní záležitosti Marka Vajchra
1) Přijímací řízení do bakalářského studia
Do bakalářského studia se hlásí cca 550 uchazečů, nejvíc uchazečů se hlásí na KP,
KR, KSD. Výsledky z 1. kola musí být nejpozději do 10. ledna. Proděkan upozornil
na nutnost slovního hodnocení každého uchazeče, hodnocení by mělo navazovat
na zveřejněné podmínky přijímacího řízení.
Proděkan dále upozornil, že uchazeč má právo nahlížet do spisu na základě
předchozí domluvy termínu se sekretariátem příslušné katedry. Spis předkládá k
nahlédnutí pedagog nebo sekretářka katedry, předkládající osoba není povinna k
němu podávat komentář.

Pokud uchazeč dodá neúplnou přihlášku či talentovou práci, je škola povinna ho
vyzvat dopisem k doplnění. Z tohoto důvodu je nutné pro příští akademický
rok posunout termín pro podání přihlášky a termín pro odevzdání
talentových prací na 31. října.
Podmínky přijímacího řízení musí být vyhlášeny 4 měsíce před termínem odevzdání
přihlášky. Vzhledem k tomu, že podmínky přijímacího řízení schvaluje AS, musí
katedry připravit podmínky přijímacího řízení do konce května, aby je AS
mohl schválit v červnu.
Seznam členů přijímací komise schvaluje děkan. Katedry zašlou seznam děkanovi
před přijímacím řízením.
2) Zkouškové období
Proděkan apeloval, aby pedagogové vnášeli neprodleně atestace do KOS.
3) Letní semestr
Studijní plány pro LS jsou připraveny. Drobné úpravy studijních plánů je možné
zasílat proděkanovi M. Vajchrovi nejpozději do 24. ledna.
4) Návrh výnosu děkana doplňující SZŘ
Kolegium byl rozeslán návrh výnosu. Případné reakce zaslat proděkanovi M.
Vajchrovi.
Zadání kvalifikačních prací a absolventského výkonu schvaluje děkan před jejich
vložením do informačního systému na základě hromadně podaných doporučení
garanta oboru. Zadání za katedru musí být doručena děkanovi nejpozději 3 dny
před termínem vložení do KOS, tj. 28. ledna.
Různé
1) Ceny děkana
Zájem o cenu děkana projevily KDT a KK. Pokud májí zájem i ostatní katedry,
zašlou návrh děkanovi do 20. 12. Jedná se vždy o jednoho studenta z bakalářského
a jednoho studenta z magisterského studijního programu.
2) Prospěchové stipendium
Prospěchové stipendium doběhne do konce tohoto akademického roku podle
nastavených parametrů. Od října budou katedry nominovat nejlepší studenty.
Vedení vytvoří časový harmonogram, který bude znám dostatečně dopředu.
Další kolegium se vzhledem k přijímacím zkouškám uskuteční 29. ledna
od 9:30 hodin v U7.

Zapsala: Lada Buzická
Schválil: Zdeněk Holý

