Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 10. 4. 2019
Přítomni:

Mgr. Zdeněk
Ph.D., MBA;
MgA. Karla
doc. Mgr. Ivo

Holý; doc. Mgr. Petr Jarchovský; Ing. Jindřich Kolek,
doc. David Kořínek; RNDr. MgA. Alice Růžičková;
Stojáková;
doc.
Mgr.
Štěpánka
Šimlová;
Trajkov; doc. Mgr. Marek Vajchr; Ondřej Zach

Omluveni: prof. Mgr. Jaroslav Brabec; Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.; doc. ak. mal.
Michaela Pavlátová; Mgr. Bohdan Sláma; Ondřej Šejnoha, DiS.;
Mgr. Pavel Rejholec;
Hosté:

MgA. Klaus Fuxjäger; Ing. Hana Jarošová; prof. J. Kubíček; doc. J.
Kudláč; Mgr. L. Medová

Informace děkana
1) Úspěchy
Děkan pogratuloval KAT, jejich tři filmy Dcera, Spolu sami a Pouštět draka byly
vybrány na francouzský festival Annecy. Prof. Kubíček potvrdil, že je velkým
úspěchem dostat na tento festival byť jen jeden film.
2) Vklad VŠKP do KOS
Děkan uvedl na pravou míru informaci o studentech, kteří nezapsali téma
a vedoucího své VŠKP do KOSu. Při oznámení na minulém kolegiu nebylo vzato
v potaz, že někteří studenti se nechystají na SZk.
3) Klauzurní kniha
Děkan se dále vrátil k problematice klauzurní knihy. Má k dispozici pracovní verzi
a ocenil, že v knize jsou rozhovory s M. Žabkou o animaci, Š. Hulíkem
o scenáristice a R. Špačkem o režii. To jsou lidé kompetentní, absolventi školy,
kteří proto rozumějí problematice vzdělávacího procesu. Jakmile bude mít
k dispozici finální verzi klauzurní knihy, poskytne ji kolegiu, aby se k ní dále
mohlo vyjádřit.
4) Odměňování sekretářek
Děkan připomněl důvod, proč byl navýšen sekretářkám úvazek na 1,0. Z analýzy
odměňování sekretářek vyplynulo, že vyplácené odměny se rovnají nákladům na
druhou polovinu úvazku. Dohoda tedy byla, dorovnat úvazky a snížit
odměňování.
5) Praxe v ČT
Děkan informoval o možnosti praxe v ČT. K. Stojáková připomněla, že praxe
studentů KP je nedílnou součástí předmětu V. Myslíka. O praxi mají dále zájem
KDT a KR. KDT by měla zájem o kratší útvary v rámci jednoho pořadu ČT. KR má
zájem o práci asistenta režie ČT.
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I. Trajkov otevřel debatu o televizním vzdělávání na filmové a televizní fakultě.
Připomněl konkrétně jejich předmět Živý střih. Děkan navrhl na jednom z příštích
kolegií se k problematice televizního vzdělávání na FAMU systematicky vrátit.
6) Filmový akcelerátor
V souvislosti s ČT děkan zmínil rozšíření filmového akcelerátoru o dokumentární
a animovanou tvorbu. Návrh do ČT by měl odevzdat v nejbližší době.
7) Úvod do společenských věd
Děkan dal slovo D. Kořínkovi, aby představil změny v Úvodu do společenských
věd. Krátké rychlokurzy úvodů do sociologie, filozofie apod. nejsou pro studenty
přínosné, místo toho bude předmět zaměřen na různé přístupy v oblasti
audiovizuálních studií, které budou představeny skrze jednotlivé případové
studie. Vzhledem k tomu, že předmět vzniká na CAS a KF, D. Kořínek by rád
zapojil do jeho přípravy filmové katedry. Stále je v přednáškách 5 volných míst.
D. Kořínek se obrátí na ostatní vedoucí kateder.
8) FAMU Sametová
Děkan informoval, že projekt doktorandů FAMU Sametová, původně zařazený do
Vnitřní soutěže, bude zafinancován z centrálních zdrojů a měl by se stát
reprezentativním materiálem AMU. Film by měl zhodnotit jedinečné archivy
pořízené studenty FAMU během prvních revolučních dní roku 1989.
9) Vnitřní soutěž
Děkan zaznamenal podněty k VS jak od členů komise, tak od studentů. Dobré
shrnutí nalezl v podnětu Martina Kohouta, kterému za něj velmi děkuje.
Na základě tohoto materiálu kolegium diskutovalo, zda rozdělit prostředky ve VS
na mimořádná cvičení a dofinancování. Názor komise je podporovat spíše
mimořádná cvičení, nicméně i během kolegia se také členové komise přiklonili
k názoru, aby to bylo interní pravidlo dané spíše praxí komise než předpisem.
Další podněty, které byly přijaty, jsou:
 jasné zdůvodnění, kam požadované peníze navíc půjdou,
 představení alternativní podoby cvičení, pokud peníze žadatel neobdrží,
 sjednocení rozpočtové tabulky,
 přítomnost všech členů kateder (neúčast člena KAT se ukázala jako
nedorozumění).
10) Bílá kniha
Otevřela se diskuze o revizi Bílé knihy, k níž by mělo dojít za všechny katedry.
Především bude potřeba upravit postprodukční frekvence. Navýšení rozpočtu
některých cvičení, aby jejich studenti nežádali o navýšení prostředků nebo tyto
jejich žádosti mohly být přísněji posuzovány, by znamenalo navýšení rozpočtu
Studia FAMU. Děkan upozornil, že taková věc by se mohla setkat s nesouhlasem
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Akademického senátu FAMU při schvalování rozpočtu, protože senát sleduje
především navýšení platů.

Reakreditace magisterského programu CMD
O. Zach představil věcný záměr reakreditace magisterského programu CDM,
kterému končí desetileté období od první akreditace. Studijní program byl
původně akreditován se dvěma resp. třemi zaměřeními: scenáristika, režie,
kamera (dnes CINKK). Nová akreditace CDM bude akreditována pouze na režii
s tím, že ve spolupráci s Katedrou scenáristiky a dramaturgie se připravuje
magisterský program scenáristiky v angličtině. Odborně a obsahově bude
program garantován KSD. Obor vycházel z toho, že vzal teoretické kurikulum
existujících ročních kurzů a zároveň ho doplnil o praktickou výuku a cvičení.
Proběhla hodnocení, na základě kterých došlo k redefinici cvičení, do výuky se
doplnily povinné předměty Film Language 1, 2. Praktická výuka se doplnila
formou modulů. Všechny moduly by se měly v nové akreditaci proměnit
v blokovou výuku jednoho povinného předmětu Praktické aspekty realizace
audiovizuálního díla. Obor je nadále tříletý magisterský. Velká část povinných
předmětů bude v 1. ročníku, který je koncipovaný jako vyrovnávací. Větší podíl
PVP je v 2. ročníku a nejmenší část povinných předmětů je ve 3. ročníku.
Dochází k revizi teoretického kurikula a ke zpřesnění praktických cvičení.
Děkan se dotázal, zda v akreditacích dochází ke sdílení předmětů v anglickém
jazyce mezi programy. O. Zach uvedl, že u nově koncipovaných zahraničních
magisterských programů je sdílené portfolio teoretických předmětů.

Reakreditace magisterského programu Montage
I. Trajkov představil věcný záměr akreditace magisterského programu Montage.
Jedná se o tříletý magisterský program. První ročník je srovnávací. Druhé dva
ročníky jsou srovnatelné s magisterským programem v českém jazyce.
Pedagogické zajištění je stejné jako u českého programu. Garantem programu
bude I. Trajkov.
V souvislosti s vyjádřením se k reakreditaci zahraničních studijních programů
CDM a Montage byla otevřena otázka jejich benefitů pro školu. Děkan
s proděkanem pro zahraniční připomněli, že tyto programy nás jednak otevírají
světu, jednak nám přináší finanční zdroje, které jsou primárně určeny dotčeným
pedagogům a pracovišti, na němž působí. Vedle toho by část peněz mohla
zůstávat fakultě a rektorátu, které s tím mají práci navíc. Děkan k platům
poznamenal, že je potřeba dosáhnout dvou opatření. Navýšení příspěvku od
MŠMT a objevení vlastních rezerv, které by spočívaly v nastavení kariérního
řádu. KŘ by měl umožňovat hodnotit pedagogy na základě mnoha kritérií. Asi
není nejlepší, pokud by na fakultě působil pedagog, který by kupř. na celý
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úvazek měl pouze jeden předmět týdně. K takovým situacím by KŘ zabránil.
Nicméně vyžaduje organizačně schopné vedoucí katedry.

Informace proděkana pro studijní záležitosti Marka Vajchra
1) Statut AMU
Proděkan informoval o inovovaném Statutu AMU ze dne 27. března 2019, který
je
zveřejněný
na
webu
AMU,
viz
https://www.amu.cz/cs/urednideska/predpisy/vnitrni-predpisy/.
Proděkan
doporučuje
vnitřní
předpis
prostudovat. Jsou zde např. zakotveny základní informace k procesu vnitřního
hodnocení kvality, kompetence garanta studijního programu atp.
2) Nostrifikace
Proděkan informoval, že pro přijímací řízení, která teď běží, bude třeba doložit
nostrifikaci k termínu zápisu. Probíhají jednání o budoucí podobě nostrifikačního
procesu. Podmínky a informace k postupu nostrifikací jsou uvedeny
na příslušných web stránkách FAMU.
3) Podněty k Úvodům a praktikám
Na základě podnětů, které proděkan obdržel od části kateder, nastane u praktik
od příštího akademického roku změna. Nadále již nebudou praktika scenáristiky
a dramaturgie, režie a AVIDu střihu. Praktika zvuková a praktika audiovizuálních
studií se zachovají s tím, že se formálně sloučí do jedné položky. Kreditové
ohodnocení se sníží z 11 na 7 kreditů. Většina úvodních představení oborů bude
přesunuta do Poněšic. Prvácké Poněšice se uskuteční 8. – 11. září, organizovat je
bude KP (K. Stojáková a studentka R. Brožková).

Různé
1) Medaile AMU
O. Zach informoval o ukončení pracovního poměru zasloužilého pedagoga FI
Ronalda Bergana. Kolegium souhlasilo s udělením bronzové medaile AMU.
2) FAMUFEST
K. Stojáková informovala, že FAMUFEST by se mohl konat v kině Pilotů. Detaily
zašle emailem.
Na příští kolegium přijde K. Och a K. Mucha, kteří chtějí zkonzultovat pojetí
FAMUFESTU.
3) KVIFF
KVIFF nabídlo omezený počet zvýhodněných studentských akreditací
na 54. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Každá katedra nominuje
jednoho studenta a zašle info K. Stojákové.
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4) Prospěchové stipendium
K. Stojáková upozornila, že studenti KP nemají šanci dosáhnout na prospěchové
stipendium. Navrhla, aby každá katedra měla možnost odměnit zvýšeným
prospěchovým stipendiem každoročně dva nejlepší studenty (jeden za bakaláře,
jeden za magistra). Kolegium souhlasilo.
Děkan uvedl, že prospěchové stipendium v základní výši, které je dáno
rektorátem, je možné vyplácet všem, kteří na to mají nárok. Zvýšené
prospěchové stipendium by směřovalo ke dvěma nejlepším z katedry, nicméně
vedení musí zjistit legislativní podmínky. Návrh se probere do začátku prázdnin.

Příští kolegium děkana se uskuteční 29. 5. 2019 od 9:30 v U7.

Schválil: Zdeněk Holý
Zapsala: Lada Buzická
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