Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 13. 2. 2019
Přítomni: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Holý; doc. Mgr. Petr
Jarchovský; Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA; doc. ak. mal.
Michaela Pavlátová; RNDr. MgA. Alice Růžičková; MgA. Karla
Stojáková; Mgr. Bohdan Sláma; Ondřej Šejnoha, DiS.; doc.
Mgr. Štěpánka Šimlová; doc. Mgr. Ivo Trajkov
Omluveni: prof. Mgr. Jaroslav Brabec; doc. David Kořínek; Mgr. Pavel
Rejholec; doc. Mgr. Marek Vajchr; Ondřej Zach
Hosté:

prof. Jan Bernard; Mgr. Jan Čeněk; Mgr. Alexandra Hroncová
(od 11 hod.); prof. Jiří Myslík

Informace děkana
1) Harmonogram akademického roku
Z pléna garantů vzešel požadavek zkrátit LS i na úrovni AMU na 12 týdnů.
Smyslem je, aby studenti mohli o 14 dnů dříve natáčet a plnit svoje
praktická cvičení a zároveň více chodili na výuku v době, kdy tu mají být.
Proběhlo jednání s děkanem HAMU, který zkrácení výuky probere na
vedení HAMU. S paní děkankou DAMU jednání teprve proběhne. Informace
od paní prorektorky D. Jobertové, pokud se fakulty neshodnou na
zkrácení, zůstane LS v délce 14 týdnů s flexibilitou výuky (min. 12 týdnů).
O výsledku bude děkan informovat kolegium. Případná změna délky LS by
byla od dalšího akademického roku. V tomto LS je zkrácení výuky na
individuálním nastavení jednotlivých kateder.
2) Časové řady vybraných ukazatelů rozpočtu
Děkan představil časové řady vybraných ukazatelů (příloha č. 1)
prezentované kvestorem na poradě vedení AMU, které mají vliv na
výkonovou část příspěvku MŠMT tzv. K – např. body RIV a RUV; mobilita
(příjezdy/výjezdy); příjmy (samoplátci/externí); počet akademických
pracovníků/prof. a doc./akademických pracovníků do 35 let; počet
přepočtených studentů a absolventů; vývoj průměrné měsíční mzdy na
AMU.
Celkový příspěvek z MŠMT pro AMU na rok 2019 má být 344 mil. Kč,
z toho výkonnostní ukazatel K činí 14%.
Kromě mobilit - výjezdů, které poklesly, je FAMU ve všech ukazatelích buď
stejná, nebo ve výsledcích stoupá. Děkan za to poděkoval vedoucím
kateder, neboť je to především jejich zásluha.
Graf sběru RUV – je patrné, že FAMU ve výsledcích sběru RUV stoupá.
Petr Vlček doplňoval výsledky zpětně za 4 roky. Doplnil tolik bodů, které
mají v letošním přepočtu hodnotu cca 1 mil. Kč. Za roky 2008 a 2010
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nebyly výsledky za FAMU odevzdány. Podíl RUVu je ve výkonnostní složce
mnohem podstatnější než u RIVu, je to nyní cca 50% a příští rok bude
ještě významnější.
Graf mobility výjezdy – jediný ukazatel, který poklesl. Důvodem poklesu
mobilit je omezení výjezdu studentů v bakalářském stupni studia z důvodu
práce na společných cvičení.
Graf samoplátci – počet samoplátců na FAMU by měl nadále stoupat díky
magisterskému programu Montage, který se dostane do plného stavu
během následujících dvou let a plánovanému otevření magisterského
programu zvuku pro zahraniční studenty.
Graf celkový počet akademických pracovníků – na FAMU za posledních
deset let stoupl počet akademických pracovníků o 14 na rozdíl od
ostatních fakult, které zaznamenaly spíše mírný pokles. Vzhledem k tomu,
že počet přepočtených studentů zůstal zachovaný, je otázkou, zdali
efektivně vzděláváme studenty vzhledem k počtu pedagogů.
Tabulka počet přepočtených studentů – FAMU má vzhledem k od počátku
nastavenému počtu přepočtených studentů menší problém než ostatní
fakulty dodržovat kontrakt s MŠMT.
Průměrná mzda na AMU – narůstá, a to i díky projektu OP3V.
3) Tabulka rozložení a přerušení studenti na FAMU
Za poslední 3 roky počet rozložených a přerušených studentů poklesl
přibližně o 60% (viz příloha č. 2). Aktuální stav je 10 přerušených
studentů a 29 rozložených a ve většině případů se to netýká bakalářského
stupně studia. Pokud chceme, aby dobře fungovala společná cvičení mezi
katedrami, tak je potřeba mít hodně nízká čísla především v bakalářském
programu.
Otevřela se diskuse o možnosti zavedení psychologických testů v rámci
přijímacího řízení. Děkan uvedl, že i tuto podmínky přijímacího řízení
schvaluje akademický senát FAMU.
4) Odměňování sekretářek
Děkan prezentoval anonymizované platy sekretářek kateder. Zopakoval
pracovní podmínky sekretářek. Dle dohody měly sekretářky nárok na
odměnu ve výši jednoho platu. Po nastalé debatě se vedoucí kateder
shodli, že výše odměn sekretářky bude na rozhodnutí vedoucího katedry.
Odměny z hlavní činnosti je vhodné navrhovat až po schválení rozpočtu.
V době rozpočtového provizoria jdou finanční prostředky prioritně na mzdy
zaměstnanců.
Nastala debata ohledně výše platů pedagogů a možnosti proaktivně
iniciovat jednání na MŠMT ohledně navýšení platů akademických
pracovníků. Děkan uvedl, že vyjednávání o platech probíhá na úrovni
rektorů vysokých uměleckých škol dlouhodobě a nelze očekávat žádnou
„revoluční“ změnu. Spíše je možné snažit se o navýšení financí na základě
realistických možností: zahraniční studenti, ukazatel K, velký evropský
grant.
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4) Prostory AMU
Děkan informoval o záměru rektora AMU získat prostory v jednom ze dvou
objektů, a to v Nákladovém nádraží Žižkov nebo budově na Klárově.
5) Nominace do Rady vysokých škol
Předseda AS AMU P. Prokop žádá, aby FAMU nominovala jednoho studenta
do studentské komory Rady VŠ. Nápady je možné zasílat děkanovi
emailem.
Informace tajemník J. Kolka
1) Vnitřní mzdový předpis
V letošním roce dojde ke změně vnitřního mzdového předpisu. Tarifní třídy
budou vyšší, což se promítne i do rozpočtů kateder (viz příloha č. 3). Platy
všech zaměstnanců budou navýšeny o cca 5% dle zaručené mzdy pro
jednotlivé platové třídy.
Změny úvazků, osobního příplatku atd. je možné činit až od 1. 6.
Tajemník připraví rozpočty pro jednotlivé katedry a v případě zájmu
vysvětlí vedoucím nárůst platů u jednotlivých zaměstnanců katedry.
Katedrám, které nemají plně využité úvazky, nebude rozpočet krácen.
Úvazek bude v jejich rozpočtu napočítán a katedra jej může využít dle
vlastního uvážení a potřeb. Děkan uvedl, že díky tomu lze s rozpočtem
katedry pracovat flexibilněji.
2) Rozpočet 2019
Rozpočet zatím není schválený, měl by být navýšený o 6 mil. Výsledek
hospodaření z loňského roku bude rozdělen dle pravidel hospodaření AMU
do jednotlivých fondů (FFP, FRIM, FO).
3) Nový Investiční záměr
V letošním roce se plánuje investiční záměr za více než 10 miliónů.
Požadavky se budou shromažďovat v roce v 2019, realizace proběhne
v roce 2020/21. Více informací dodá katedrám tajemník v průběhu
března.
Informace ředitele Studia FAMU Ondřeje Šejnohy
1) Výrobní rozpočet / Výroba ve Studiu FAMU
Kolegiu byl emailem rozeslán výrobní rozpočet na rok 2019. Tabulka je
očištěna o projekty pokračující z minulých let a předpoklad
nerealizovaných projektů za letošní rok.
Předložená verze obsahuje "pouze" výrobu aktuálního roku dle Bílé knihy
2019 (včetně již - co do počtu/nikoliv jmenovitě - započítaných studentů
1. ročníků BcA. programu/nástup zimní semestr 2019).
O. Šejnoha prosí vedoucí kateder o kontrolu do 12. 3. a v případě
nesrovnalostí informovat SF, aby mohla být učiněna náprava.
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Během letního semestru 2019 dojde k usazení agendy v oddělení výroby
tak, aby každá katedra ideálně spadala pod jednoho produkčního z odd.
výroby ve Studiu FAMU.
Praktika se stanou regulérní součástí Bílé knihy / Výrobních listů - a to i s
ohledem na letošní mimořádný nárůst reparátů (20 posluchačů).
Je třeba ihned se začátkem Praktik studentům vysvětlit, co nastane,
pokud nebude jejich práce uznána a studenti se stávají při opakování
Praktik samoplátci za materiál a služby laboratoří.
Je třeba dodatečně organizovat logistiku (i plateb ze strany studentů
směrem k dodavatelům služeb) prostřednictvím oddělení výroby SF.
2) Kapacity SF - Ateliéry / technologická pracoviště
O. Šejnoha rozeslal aktualizovaný plán ateliérů v .xls - odkaz na tabulku
na celý rok 2019 ZDE.
Současně bylo - pro představu časové náročnosti - do přehledu (září říjen) vloženo Atelierové cvičení KR / CDM, u kterého je třeba dohodnout
fixně termíny a možnosti natáčení (12hod směny, jednotná dekorace a
scénář, sjednocení podmínek pro KR / CDM, atd.), včetně zanesení tohoto
cvičení na straně KR do RUPů!
Nad usazením termínů pro katedry CZ a potřeb FI bude samozřejmě
jednáno i nadále ze strany zástupců odd. výroby SF.
12hod. směna je plánována pouze u vybraných cvičení (Anticorro,
Ateliérové cvičení).
Přístup do Studia FAMU může v opodstatněných případech vyjednat štáb i
mimo otevírací dobu a bez asistence personálu SF (zkoušky v dekoraci,
jednoduché úpravy / zařizování dekorace).
O. Šejnoha požádal vedoucí o kontrolu plánů do 12. 3. a případné
doplnění / poznámky - směřovat na: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz.
Postupně se dokončují další - především postprodukční - kapacity ve SF.
Předpokládá se, že filmová míchací hala Atmos bude připravená na
podzimní klauzury. TV míchací hala později na podzim.
Referenční projekce bude z části (sál) dokončena v letních měsících,
následně (podzim) budou probíhat instalace technologických místností /
zázemí přidružených k referenční projekci, dokončení 1x střižny Avid, 1x
gradingového pracoviště DaVinci a TV oddělení v přízemí objektu. SF bude
technologiemi kompletně osazeno v letošním roce.
3) Projekce v Lažanském paláci - technologie a běžný provoz /
pracovní projekce v průběhu výroby projektů
Jak již bylo na předchozích jednáních kolegií avizováno, v létě 2019
(srpen) proběhne up-grade projekce v Lažanském paláci na DCP +
modernizace projekční kabiny.
Již nyní je kabina osazena novým, vysoce výkonným PC pro kvalitnější
odbavení projekcí a kolegové za projekci v Lažanském paláci + za
technologická oddělení Studia FAMU testují možnost odpromítat DCP již za
současného stavu, resp. se testuje též "propustnost" toku dat mezi
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projekcí v Lažanském paláci a Centrálním datovým úložištěm Studia
FAMU.
Organizace projekcí v Lažanském paláci:
- aktualizace - O. Šejnoha absolvoval k 1. 3. jednání na většině
sekretariátů FAMU a konstatuje, že běžný provoz (výuka) je, co do
organizace projekcí, ze strany sekretářek v pořádku a děje se dle
požadavků;
- co je naopak důležité posílit, to jsou pracovní projekce štábů během
výroby cvičení v daném roce, zde již bylo O. Šejnohou pověřeno oddělení
výroby Studia FAMU, aby se nedílnou součástí Výrobních listů staly
informace k požadavkům kateder na pracovní projekce (aktuálně Lažanský
palác, výhledově též Referenční projekce ve SF);
- po dokončení jednání na všech sekretariátech bude dán k dispozici zápis.
Informace proděkana pro vědu a výzkum Tomáš Dvořáka
1) Aktuální přehled řešených grantů
Proděkan krátce okomentoval přehled řešených grantů (viz příloha č. 4).
FAMU získala grantový projekt v základním výzkumu GAČR EXPRO. Bude
realizován pod vedením prof. Jussi Parikky.
Bylo podáno 10 projektů v rámci Projektové soutěže AMU (pedagogické),
schváleno jich bylo 7.
V SGS bylo podáno 5 žádostí, všech 5 bylo podpořeno, rozpočty byly
redukovány o cca 10%. Celkový rozpočet na SGS je 880 tis. Rozpočet se
snížil oproti loňsku, což je to dáno tím, že výpočet vychází mj. z počtu
končících doktorandů.
2) Projektová soutěž AMU 2019 – 2. kolo
Žadatelé, kteří neuspěli v 1. kole, mají prostor pro přepracování žádostí.
Přihlásit se samozřejmě může kdokoliv další. Uzávěrka pro podávání
přihlášek je 26. 2. 2019.
3) Sběr dat pro RIV
Informace ohledně sběru dat pro RIV budou pedagogům rozeslány
emailem. Finanční prostředky na odměny za výzkumnou a publikační
činnost jsou k dispozici, nicméně je obtížné dostat se do kontaktu
s autory. Odměny jsou v řádu 10 tis. Kč.
FAMUFEST
Děkan přivítal zástupce studentů (studentské ambasadory) a festivalovou
koordinátorku Alexandru Hroncovou. Karla Stojáková rozesílala e-mailem
dne 29. 1. informaci o možnosti přesunutí konání FAMUFESTu na jaro
příštího roku s prosbou o projednání změny na katedrách.
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Zopakovala hlavní body:
 termín konání by byl na jaře, ideálně po rozjetí letního semestru přelom února a března
 znamenalo by to, že by se v letošním roce FAMUFEST nekonal
 na KP se v ZS vytvoří nový předmět FAMUFEST, který povedou
profesionálové z festivalové branže, bude koncepční a povede studenty
ke zdárné přípravě a realizaci festivalu. Předmět bude zároveň sloužit k
tomu, aby ročníky na sebe navazovaly a pojetí festivalu bylo skrze
ročníky koncepční
 budou se moci přihlásit všechny filmy vyrobené za uplynulý rok, může
to tedy být přehlídka kompletní tvorby daného roku na FAMU
 se změnou termínu nebude FAMUFEST „stát v cestě za štěstím“ filmům,
které chtějí mít světovou premiéru na podzim na zahraničních
festivalech
Děkan uvedl, že pokud se na přesunu kolegium dohodne, musí vyjednat
na rektorátě financování FAMUFESTu. Část peněz jde z CRPu, kde jsou
peníze schváleny na letošní rok. K. Stojáková uvedla, že by se musela
dojednat změna i u externího financování (SFK, MK ČR atd.). Se všemi je
připravena jednat.
A. Hroncová uvedla, že i z technického hlediska přihlašování filmů
na festivaly je přesun FAMUFESTu na jaro (březen) ideální. Z hlediska
zahraniční spolupráce s ostatními školami, které by na FAMUFESTu rády
prezentovaly svoji tvorbu, je jaro vhodnější než podzim.
O. Šejnoha souhlasí s jarním termínem konání FAMUFESTU - filmy budou
řádně dokončeny.
Kolegium se shodlo na přesunu FAMUFESTU na příští rok. Jako
nejschůdnější termín se jeví konec února/března - ještě nutno
doladit termín s ohledem na další festivaly a prostory ke konání.
Dále se diskutovalo, zda FAMUFEST nechat soutěžní či nikoliv, jak bude
fungovat porota festivalu, jaké ohodnocení své tvorby si studenti
představují. Karla Stojáková se přiklání k tomu, aby to byla spíše
přehlídka se slovním hodnocením nejlepších filmů od poroty. Festival by se
měl stát především místem setkávání. Fungoval by předvýběr filmů stejně
jako v minulých ročnících.
Děkan sdělil, že otázka soutěžnosti/nesoutěžnosti vyplyne také z toho, až
budou pedagogové nového předmětu, kteří přijdou s nějakým nástinem.
Následně se tato otázka znovu otevře.
Podněty z kolegia:
 FAMUFEST by se měl stát součástí studijních plánů.
 Úprava výuky – v rámci konání FAMUFESTu by měla být oficiálně
zrušena. Minulý rok byla výuka zkrácena.
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Prostor – klíčové je najít vhodný prostor se zázemím. Kina
Světozor/Lucerna by mohla fungovat, projekce SF by se také mohla
stát součástí (např. alternativa pro diskuze). Prostor konání je důležitý,
měl by být dostatečně prostorný pro možnost hromadného setkávaní
studentů a pedagogů.
Statut, že film vyhraje cenu FAMUFESTu, pomáhá studentům a filmům.
Klidně i ve formě slovního hodnocení.

Následně se otevřela diskuze ohledně archivu filmů, aby se studenti
a pedagogové mohli podívat na filmy (i např. v rámci výuky), odkudkoliv online. O. Šejnoha uvedl, že Centrální datové úložiště SF poskytuje služby
pro celoroční výrobní plán a současně pro úschovu archivních filmů
(hardisky, LTO pásky).
A. Hroncová spravuje FAMU Vimeo. Nyní je tam nahráno cca 450 filmů.
FAMU Vimeo je rozčleněné po katedrách a má velkou sledovanost.
Týdenní kapacita je 20 GB, tedy máme dostatek prostoru pro nahrávání
dalších filmů. O. Šejnoha by po následující 2-3 roky upřednostnil souběh
obou kanálů, tzn. jak Vimea, tak zpřístupňovaného archivu FAMU.
Děkan informoval, že co se týče licencí, probíhá historická analýza
autorských práv u školních filmů.
Zrestaurování studentských filmů je nákladné. Smysl má udělat max. 15
filmů pro reprezentativní kolekci. Nyní se dokončují dva studentské filmy
Jiřího Menzela, jejichž digitální restaurování je hrazeno ze soukromého
zdroje prostřednictvím Nadačního fondu FAMU. Děkan nepředpokládá, že
NFA bude nadále dělat obstrukce s vydáváním FAMU filmů jako se dělo
v případě Sálu ztracených kroků před 4-5 lety.

Přílohy
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3
4

-

Časové řady vybraných ukazatelů
Tabulka rozložení a přerušení studenti na FAMU
Rozpočty kateder 2014 -2019
Aktuálně řešené výzkumné projekty na FAMU

Zapsala: Lada Buzická
Schválil: Zdeněk Holý
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