Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 13. 3. 2019

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

Ing. Hana Jarošová; prof. J. Kubíček; prof. Jiří Myslík

Informace děkana
1) Zadávání teoretických a praktických prací do KOSu
Děkan poděkoval za výrazný posun ve vkládání názvů a vedoucích VŠKP
do KOS oproti minulému roku. Loni nesplnilo tuto povinnost 46 studentů,
letos 9 studentů (CAS 2, KR 2, KSD 3, KSS 2). Studenti, kteří nesplnili
povinnost vkladu, nemohou v tomto akademickém roce skládat státní
závěrečnou zkoušku. P. Jarchovský doplnil, že 3 studenti KSD, kteří si
nezadali název a vedoucího VŠKP do KOS, tento rok ke státnicím nejdou.
2) Prostory AMU
Děkan informoval, že se blíží získání nových prostor v rámci Nákladového
nádraží Žižkov. FAMU nové prostory potřebuje, otázka je, jak je efektivně
využít. Dislokace části pracovišť není nejšťastnější, neboť je potřeba
cestovat a těžko se pak sestavují rozvrhy. Proto si děkan myslí, že by bylo
nejlepší dislokovat celá pracoviště. Otázku předběžně předjednal
s vedoucími KF a CAS. Ti předběžně souhlasí a budou ve spolupráci
s vedením zjišťovat další podmínky.
3) Prospěchové stipendium
Děkan se dotázal vedoucích KSD a KAT, jak hodlají řešit situaci mírné
klasifikace. P. Jarchovský a J. Kubíček přislíbili využívání celé škály
klasifikace a rozšíření počtu klasifikovaných atestací. Stejný dotaz vznesl
děkan i na KR. H. Jarošová přislíbila řešení situace na nejbližší schůzi
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katedry v březnu. Děkan zdůraznil, že na rozdíl od KAT a KSD se zde
jedná o zásadní problém, protože počet klasifikací je o řád nižší než na
ostatních katedrách. Dále děkan uvedl, že důsledkem je diskriminace
studentů na katedrách, které hodnotí přísněji jako je KSS nebo KP.
4) Cena MK za přínos v oblasti kinematografie a audiovize
MK vyhlásilo výzvu k podání návrhů na členství v porotě pro výběr a
posouzení kandidátů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos
v oblasti kinematografie a audiovize, viz https://www.mkcr.cz/cenaministerstva-kultury-za-prinos-v-oblasti-kinematografie-a-audiovize540.html. Kolegium souhlasí, aby v porotě pokračoval i nadále I. Mathé.
Návrh na udělení ocenění může FAMU podat do 31. 5.
Děkan zdůraznil, že Cena MK se stala politickou záležitostí, na které
někteří nominovaní a někteří porotci demonstrují svůj postoj k vládě
podporované komunisty a mají problém s osobou premiéra. Proto je
potřeba zjistit, zda má nominovaný o danou cenu vůbec zájem, aby
nebyly podnikány zbytečné kroky. Část kolegia navrhla K. Vachka.
5) FAMUFEST
Děkan omluvil K. Stojákovou z rodinných důvodů a oznámil, že
pedagogické vedení FAMUFESTU zaštítí personálně tým karlovarského
festivalu. Děkan poděkoval K. Stojákové, je to především její iniciativa a
zásluha. O dalších informacích bude K. Stojáková informovat na dalším
kolegiu.

Informace tajemníka Jindřicha Kolka
1) Investiční záměr - Rozvoj a obnova materiálně technické
základny veřejných vysokých škol
FAMU připravuje velký investiční záměr „Obnova technického vybavení
a rozšíření infrastruktury FAMU a Studia FAMU“ ve výši 18 400 000,Kč, z toho 16 000 000,- Kč z prostředků MŠMT a vlastní financování ve
výši 2 400 000,- Kč. Realizace bude probíhat v roce 2020 (max. délka
realizace do roku 2021). Informace o IZ byly rozeslány vedoucím kateder
dne 11. 3.
Vzhledem k administrativní náročnosti je nutné shromáždit všechny
investiční požadavky za jednotlivé katedry a pracoviště FAMU. Tajemník
požádal o dodržení termínu odevzdání požadavků nejpozději do 24. 5.
2019. Požadavky, které mají katedry schválené v rámci OP3V či z jiných
projektů, nelze opakovat a opětovně o ně žádat.
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2) Úprava prostor
Plánovaná rekonstrukce vzduchotechniky se pravděpodobně zpozdí kvůli
změně legislativy. Rekonstrukce bude znamenat omezení provozu FAMU i
Slavie. Děkan sdělil, že nemá smysl investovat dvakrát do obnovy
interiérů, proto budou v letošním roce realizované pouze nezbytně nutné
úpravy. V létě však proběhne rekonstrukce učebny U1, aby mj. byla
reprezentativním přednáškovým sálem pro zahraniční hosty.
Podnět A. Růžičkové: netěsní okna, dveře. Proběhne revize, zajistí
tajemník s technickým oddělením.
3) Rozpočet
Tajemník informoval, že AS AMU schválil na svém zasedání dne 11. 3.
rozpočet AMU. Vedení FAMU v nejbližších dnech předloží AS FAMU
rozpočet FAMU.

Informace ředitele Studia FAMU Ondřeje Šejnohy
1) Vnitřní soutěž, okruh 2.1 audiovize
O. Šejnoha připomněl, že přihlášky do Vnitřní soutěže, okruh 2.1
audiovize se přijímají do 26. 3. 2019, viz odkaz na Podmínky.
2) Organizace projekce v Lažanském paláci - kontrolní projekce
cvičení během výrobního roku
Kontrolní projekce cvičení v Lažanském paláci během výrobního roku se
řídí pravidly, která jsou dostupná na tomto odkaze.
Proděkan Vajchr organizoval setkání sekretářek ke klauzurním projekcím v
červnu 2019 a na podzim 2019 - z tohoto setkání vzejde přesný
harmonogram, kde která katedra bude promítat své práce.
Jak kontrolní, tak klauzurní projekce koordinuje Studio FAMU, včetně
kontroly / přípravy dat pro projekci a stanovení termínů pro odevzdání dat
ze strany štábů.
Studio FAMU doporučuje absolvovat kontrolní projekce průběžně během
výroby cvičení a před klauzurními projekcemi již pouze zkontrolovat např.
úroveň
hlasitosti,
apod.
ze
strany
pedagogů
do
připravených/odevzdaných dat již nelze, z časového hlediska, před
klauzurní projekcí zasahovat.
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Informace proděkana pro studijní záležitosti Marka Vajchra
1) VŠKP
Rozsah VŠKP
V LS dojde ke změně znění SZŘ. Studenti, kteří nemají tvůrčí
absolventský výkon, třeba na katedrách teorie a kritiky, budou muset mít
bakalářské a magisterské práce v rozšířeném rozsahu (bc. 40 stran,
mg. 60 stran).
Vkládání VŠKP do KOS
FAMU má nastavený termín vkladu nejpozději k 1. 3. Kolegium se shodlo,
že termín pro vklad VŠKP do KOS od příštího akademického roku bude
konec řádného zkouškového období, tj. do 7. 2. 2020.
Vypracování VŠKP má být součástí studijních plánů a ohodnoceno kredity.
Debatu o podmínkách udělení a počtu kreditů povede proděkan na
schůzkách na jednotlivých katedrách.
Skenování VŠKP
Na Akademii věd ČR proběhlo skenování VŠKP starších roku 2006. Skeny
jsou zpřístupněny v knihovně.
2) Přijímací řízení
Dne 11. 3. prošel AS AMU inovovaný Statut AMU. Je v něm nadefinováno
schvalování podmínek přijímacího řízení. Podmínky schvaluje senát
každoročně.
Magisterské přijímačky jsou na začátku září, v květnu musí být podmínky
vyvěšené, nejpozději v dubnu to musí projít AS FAMU. Katedry zašlou
proděkanovi do konce března informaci o změnách v podmínkách
přijímacího řízení do mg. studia, nebo info, že zůstávají stejné s odkazem,
kde jsou vyvěšené.
Děkan upozornil na trvající problém na KR, kde stále studijní programy
nemají svého garanta a upozornil na riziko rozhodnutí NAÚ, které by
pozastavilo přijímací řízení. Hned jak P. Marek rezignoval, dal děkan
vedoucímu KR dva měsíce na řešení situace. Situace se nezměnila.
Na plénu garantů proběhla debata k Úvodům a praktikám. Marek Vajchr
žádá vedoucí kateder o písemné podněty do 29. 3. Marek Vajchr
poděkoval za již zaslané podněty profesorů Brabce a Kubíčka.
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3) Akreditační řád
M. Vajchr informoval, že se blíží finalizace znění AŘ. Mj. v něm bude
stanoveno pole působnosti garantů a jejich povinnosti. AŘ bude vydán
během LS.
4) Poplatky
M. Vajchr informoval o Výnosu rektora č. 1/2019, O pravidlech
upravujících poplatky za delší studium, viz https://www.amu.cz/cs/urednideska/predpisy/vynosy-rektora/ a o Výnosu rektora č. 2/2019, stanovující
konkrétní výši poplatků v akademickém roce 2019–2020. Proděkan
doporučuje výnosy prostudovat.
S okamžitou platností byly zrušeny poplatky za nadstandardní
administrativní úkony – za vyškrtávání volitelných předmětů a prodloužení
atestačního období. Zvažují se nové postupy, které by studentům
zabránily zapisování nadměrného počtu volitelných předmětů. Co se týče
atestačního období, pokud student nebude mít splněné studijní povinnosti
po skončení zkouškového období, tak s ním bude neprodleně zahájeno
řízení o ukončení studia, o čemž bude student řádně vyrozuměn. Děkan
uvedl, že v souladu s SZŘ bude důsledně vyžadovat, aby každá zkouška
měla vypsané min. dva termíny ve zkouškovém období. Děkan uvedl, že
uvedené změny budou akademické obci připomínány v newslettru.

Podnět P. Jarchovského ke klauzurní knize
Petr Jarchovský přednesl stížnost na klauzurní knihu za rok 2018,
konktrétně na příspěvek týkající se KSD. Konstatoval, že autorka
příspěvku je nedostatečně kvalifikovaná, zkušená a její hodnocení je
zběžné. Děkan se připojil s tím, že největším problémem je, pokud autoři
hodnotící tvorbu FAMU neznají zadání cvičení. Pan Kubíček poznamenal, že
v případě KAT někteří autoři nebyli schopni rozpoznat nedokončená díla,
což vedlo k nechtěně komickým hodnocením. Děkan si je těchto problémů
dlouhodobě vědom a proto už při přípravě klauzurní knihy 2018 navrhl
editorce, aby hodnocení probíhalo formou rozhovorů teoretika či kritika
s člověkem z oboru, případně bývalým absolventem, který rozumí smyslu
cvičení na FAMU. Děkan zhodnotí letošní výsledek a s kolegiem se poradí
na dalším postupu.
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Informace Ondřeje Zacha
1) Zahraniční hosté na FAMU
Proděkan vyzval vedoucí kateder, aby se na něj obraceli s informacemi o
návštěvách zahraničních hostů na FAMU. FAMU má finanční prostředky na
realizace 2-3 hostů za semestr.
V dubnu navštíví FAMU John Stevenson, britský animátor, který připravuje
s KAT projekt animovaného filmu.
Na podzim Joseph Rosenberg, herecký a filmový agent.
Děkan sdělil, že by rád zpřehlednil a zintenzivnil spolupráci se Cinergy na
pořádání workshopů se zahraničními filmaři.

Různé
1) Audit KDT
A. Růžičková poděkovala katedrám za účast na auditu KDT. Napříště by
uvítala větší účast studentů KK.

Schválil: Zdeněk Holý
Zapsala: Lada Buzická
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