Návrh výzkumné strategie FAMU pro aktualizaci Plánu realizace strategického záměru vzdělávací
a tvůrčí činnosti AMU 2020

Filmová a televizní fakulta AMU v Praze (FAMU) je prestižní a mezinárodně uznávanou uměleckou
školou zaměřenou na vzdělávání v oblasti filmu, televize, fotografie a nových médií. Realizací studijních
programů pro české i zahraniční studenty a tvůrčí činností svých akademických pracovníků zásadním
způsobem přispívá k rozvoji kulturních a kreativních průmyslů v domácím i mezinárodním prostoru.
Vědeckovýzkumná činnost FAMU je tematicky úzce spjata s tímto pedagogickým i uměleckým
zaměřením školy a v souladu s Národní RIS3 strategií zaměřena primárně na doménu znalostí pro nová
kulturní a kreativní odvětví: rozvíjí kritickou reflexi, analýzu a hodnocení mediální tvorby a jejích
sociálních, kulturních i ekonomických důsledků.
Coby organizační jednotka menšího formátu FAMU nedisponuje robustní výzkumnou infrastrukturou ani
velkým počtem výzkumných pracovníků, má však jedinečnou přednost v těsném sepětí výzkumné
činnosti s tvůrčím procesem. Této situaci vyhovuje heterogenní chápání výzkumné činnosti, která je
realizována v oblastech základního, aplikovaného, uměleckého, experimentálního výzkumu a
technologického vývoje, a jasná definice výzkumných priorit, rozvíjených menšími týmy badatelů
mnohdy ve spolupráci s dalšími domácími a zahraničními pracovišti.
Mezi etablovaná výzkumná pracoviště FAMU patří především:
Centrum audiovizuálních studií, jež rozvíjí základní výzkum v oblasti historiografie české i světové
kinematografie (s důrazem na osobnosti FAMU i její institucionální historii) a zároveň se zaměřuje na
současná kreativní média a digitální platformy z perspektivy filosofických, sociologických a
psychologických přístupů.
Katedra fotografie, která je nejvýznamnějším výzkumným pracovištěm v ČR zaměřeným na oblast
fotografie a vizuální kultury. Úzce spolupracuje s řadou domácích a zahraničních výzkumných ústavů,
pravidelně pořádá mezinárodní vědecké konference a působí na ní několik význačných zahraničních
odborníků včetně jednoho hostujícího profesora. Realizuje mj. výzkumný projekt GAČR EXPRO
(Operativní obrazy a vizuální kultura: mediálně-archeologická zkoumání, 2019-23) a usiluje o získání
ERC grantu.
Katedry kamery, zvukové tvorby a Centrum poradenství a analytických služeb Studia FAMU se soustředí
mj. na aplikovaný výzkum v oblasti restaurování a archivace audiovizuálního materiálu.
Katedra animované tvorby těží z jedinečné tradice českého animovaného filmu a rozvíjí základní výzkum
v oblasti tzv. animačních studií (animation studies): zkoumá specifické aspekty média animace a jeho
společenských přesahů.
Katedra střihové skladby rozvíjí tradici české školy teorie střihové skladby s důrazem na problematiku
montáže coby základního principu filmové tvorby.

Výzkumná činnost uvedených pracovišť se v konkrétních projektech mnohdy propojuje a překračuje
hranice kateder, fakulty i univerzity: FAMU klade důraz na sdílení zkušeností a transfer znalostí nejen
mezi výzkumnými pracovníky, ale i na jejich roli mentorů a školitelů, zejm. v souvislosti s doktorským
studijním programem a studentskou grantovou soutěží.
FAMU usiluje o rozvoj nových formátů výzkumu skrze umění, v nichž je umělecká praxe předmětem i
prostředkem výzkumu samotných umělců a vede k vytváření nových poznatků na základě kritické
analýzy tvůrčích aktivit a přístupů. V roce 2019 zavedla nový program podpory uměleckého výzkumu v
oblasti audiovize a vizuálního umění “FAMU Fellowship in Artistic Research”.
V souvislosti s připravovaným studijním programem herního designu FAMU vytváří nové výzkumné
pracoviště herních studií, jež se může stát unikátním centrem základního i aplikovaného výzkumu
počítačových her v ČR a přispět k rozvoji znalostí o nových kreativních průmyslech i digitální
ekonomice.

Cíle 2021-25
FAMU bude usilovat o posílení profesního růstu výzkumných pracovníků a podporu excelentních
badatelů prostřednictvím systémových nástrojů motivace a stimulace lidských zdrojů
FAMU zajistí profesionální administrativní podporu a management vědy a výzkumu
FAMU bude zvyšovat kvalitu své výzkumné činnosti prostřednictvím její internacionalizace: podporovat
badatelské pobyty v zahraničí, příjezdy zahraničních odborníků, spolupráci s předními zahraničními
výzkumnými pracovišti a vytváření mezinárodních badatelských týmů
FAMU bude inovovat svůj doktorský program a posílí jeho propojení s výzkumnou činností školy
FAMU bude rozvíjet oblast uměleckého výzkumu v oblasti audiovizuální tvorby a vizuálního umění v
součinnosti s domácími i zahraničními uměleckými školami a usilovat o jeho začlenění mezi legitimní
výsledky vědeckovýzkumné činnosti
FAMU bude usilovat o zvýšení podílu externí podpory výzkumu (GAČR, TAČR, NAKI, ERC)
FAMU se bude ve všech oblastech svého výzkumu zaměřovat na oblasti definované Národní RIS3
strategií, primárně na nová kulturní a kreativní odvětví a řešení aktuálních společenských a kulturních
výzev

