Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 25. 9. 2019
Přítomni:

Mgr. Zdeněk Holý; Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.; doc. Mgr. Petr
Jarchovský; Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA; doc. David Kořínek; doc.
Mgr. Pavel Rejholec; MgA. Karla Stojáková; Mgr. Bohdan Sláma; doc.
Mgr. Martin Stecker; Ondřej Šejnoha, DiS.; doc. Mgr. Marek Vajchr;
Ondřej Zach

Omluveni: prof. Mgr. Jaroslav Brabec; doc. ak. mal. Michaela Pavlátová; RNDr.
MgA. Alice Růžičková; doc. Mgr. Ivo Trajkov
Hosté:

Mgr. Eliška Děcká, Ph.D.; prof. Jiří Kubíček

Informace děkana
Děkan na úvod přivítal všechny přítomné a poděkoval za účast předsedkyně AS
FAMU Elišky Děcké. Děkan vítá, pokud se i nadále bude předsedkyně AS FAMU
účastnit jednání kolegia.
1) Úspěchy
Děkan pogratuloval KAT ke studentskému Oscaru. Shrnul úspěchy KAT za poslední
rok (1 film Rotterdam, 2 filmy Berlinale, 3 filmy Annecy, 1 film Benátky, 1 film
Toronto) s tím, že na katedře dochází k něčemu mimořádnému.
2) Volby děkana
Eliška Děcká informovala o vyhlášení děkanských voleb. Jednání AS FAMU o návrhu
na jmenování děkana/děkanky FAMU se uskuteční 2. 12. 2019 od 15:00 v učebně
U1.
Bližší
informace
o
volbě
jsou
na
úřední
desce
FAMU
https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/aktuality/918/.
Zdůvodnila
včasné
vyhlášení voleb potřebou kandidáta na změnu své dosavadní profesní dráhy.
3) Personální
Děkan poděkoval doc. J. Moudrému za dlouholetou práci pro FAMU, který odchází
z KZT ze zdravotních důvodů a prof. J. Šofrovi, který odchází z KK.

Projednání věcných záměrů reakreditace
programů animace, zvuk a produkce

bakalářských

studijních

Děkan požádal vedoucí kateder nebo garanty oborů, aby představili věcné návrhy
reakreditace bakalářských studijních programů animace, zvuk a produkce.
Kolegium má věcné záměry projednat především s ohledem na změny oproti
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předešlé akreditaci a vztahu k ostatním katedrám a s ohledem na nároky
prostorového a finančního zajištění.
Animovaná tvorba
Garant studijního programu animované tvorby prof. Jiří Kubíček shrnul změny,
které nastaly od minulé akreditace. Mezi nejdůležitější patří změna ve vedení
katedry. Dále byla zrušena některá cvičení – Encyklopedické heslo a Zábavně
naučný film. Místo toho byl zaveden Kraťas jako klauzurní cvičení pro 2. ročník. Na
katedru nastoupili noví pedagogové Eliška Děcká a Ondřej Javora. Přibyl nový
důležitý předmět Digitální animace, 6 semestrální předmět (1. - 3. roč.), který
vyučuje Ondřej Javora ve spolupráci s externími pedagogy. Další dílčí změny ve
studijním programu vedou především k tomu, aby se více provázaly jednotlivé
předměty. Nemění se názvy a rozsahy předmětů, ale mění se sylaby. Novinka ve
stop-motion animaci - dvě cvičení Loutková etuda a Plošková etuda se stanou
součástí seminářů, která se jmenují Stop-motion loutková animace a Stop-motion
plošková animace. Personální stav katedry je v pořádku, s finančními prostředky
katedra vyjde. J. Kubíček upozornil, že pokud nevyjde investiční záměr KAT na
příští rok, bude ohrožena stop-motion animace. Dlouhodobě se KAT potýká
s nedostatkem prostor - chybí jedna učebna.
Produkce
Vedoucí KP MgA. Karla Stojáková prezentovala změny, které nastaly po jejím
nástupu v říjnu 2018. Cílem bylo propojit KP s ostatními katedrami tak, aby se
studenti KP od začátku podíleli na výrobě cvičení. Z tohoto důvodu byl nový studijní
plán značně upravený. Garantem studijního programu Produkce i nadále zůstává
doc. I. Mathé. Cílem studia je zvýšit možnost uplatnění absolventů na domácím a
mezinárodním trhu včetně osobní a projektové prezentace. Zásadní změnou je
ukotvení dílen – dílna 1. ročníku, tři bakalářské dílny, tři magisterské dílny. Dílny
ve 2. - 3. ročníku bakalářského stupně povede P. Oukropec, J. Kallista a dvoudílnu
O. Zima – P. Berčík. V magisterském stupni studia budou dílny žánrově zaměřené,
povede je J. Konečný (dílna zaměřená na koprodukce a autorské filmy),
K. Zlatušková (dílna zaměřená na televizní formáty a festivaly) a M. Reitler (dílna
zaměřená na televizní projekty). Byl zaveden dvousemestrální předmět Pitching.
Dále pro 2. ročník předmět Famufest, který vede K. Mucha a K. Och.
Dvousemestrální předmět Fondy a veřejná podpora s H. Bezděk Fraňkovou, na
kterém jsou vítáni i studenti z ostatních kateder. Dále byl zaveden nový předmět
Film Industry. Předmět Producentská dramaturgie povede P. Strnad, propojuje KP
a KSD. Dalším propojujícím předmětem je Showrunners, vyučuje ho T. Hrubý
v angličtině. KP chybělo praktické připravení studentů na obrazovou a zvukovou
postprodukci. Předmět Postupy a technologie obrazové a zvukové postprodukce obrazovou postprodukci bude vyučovat M. Křeček, zvuková postprodukce bude
vyučována na KZT. K. Stojáková považuje za důležitou shodu kateder na vedení
realizačních porad KP. Chybí předměty v profesní angličtině, kromě předmětu
Showrunners se uvažuje i o dalších předmětech. KP se více propojila s FAMU
International, studenti mají povinnost realizovat cvičení v angličtině. KP se
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dlouhodobě potýká s nedostatkem úvazků – 6,4 úvazků je málo vzhledem k počtu
studentů. Děkan souhlasí, KP si na sebe vzala velký díl odpovědnosti se všemi
předrealizačními poradami, bude na to myšleno při nastavování rozpočtu. Děkan
uvedl, že dlouhodobě z hlediska fakulty a jejího mzdového nastavení rozdělení
úvazku chybí pracovní řád, kde by bylo jasně definované, kolik toho má pedagog
odučit vzhledem k tomu, jakou má akademickou hodnost a jaké má aktivity na
fakultě atd. Absence pracovního řádu vytváří nerovnosti mezi katedrami,
pedagogové by měli být za stejnou práci stejně honorováni napříč školou. E. Děcká
souhlasí s tím, že pracovní řád na škole chybí.
Zvuková tvorba
Vedoucí KZT doc. P. Rejholec shrnul změny v učebních plánech. Snaží se profilovat
bakalářské a magisterské studium, kdy magisterské studium má být specializační
výběrová nadstavba, kde se vychovávají profesionálové v postprodukci. Na KZT
došlo k personálním změnám, odchází bývalý vedoucí KZT doc. Moudrý. Dále
odešel G. Bagdasarov. Přišel M. Ožvold, který převzal kompletní teorii zvukové
tvorby včetně seminářů. Další posilou jsou doktorand T. Oramus, M. Stýblo a R.
Lapčík. Jako přínosné vidí spolupráci s vedoucí KP a O. Šejnohou na optimalizaci
Bílé knihy.
P. Rejholec zmínil neúspěšné dlouhotrvající řízení ke jmenování profesorem doc.
Moudrého. B. Sláma navrhl udělit doc. Moudrému čestnou profesuru. Děkan
přislíbil zjistit informace o okolnostech neukončené profesury doc. Moudrého.

Informace tajemníka Jindřicha Kolka
1) Čerpání rozpočtu
Čerpání rozpočtu v hlavní činnosti (příspěvek A+K) je rovnoměrné a čerpá se dle
nastaveného rozpočtu FAMU (viz příloha č. 1). V současnosti je ve výši 62,95 %.
Je zapotřebí čerpat akce typu 41 – veřejná soutěž (institucionální program).
Finance z těchto akcí by měly být dočerpány do poloviny listopadu.
2) Investiční záměr
V reakci na sdělení prof. Kubíčka tajemník uvedl, že zpřesněné požadavky kateder
byly předány kvestorovi AMU a do konce roku by AMU měla záměr podat na MŠMT.
Realizace a nákupy musí proběhnout v létě 2020. Těmto budou předcházet veřejné
zakázky. Katedry budou včas informovány.
3) Personální
Od 1. 10. 2019 je novým vedoucím IT AMU Ing. Václav Obadálek. Ve funkci
nahradil PaeDr. Chválu, který se stal pověřencem pro GDPR.
Vedoucí knihovny M. Ambrožová čerpá do 13. 10. 2019 dovolenou, zastupuje ji
Lucie Měchurová.
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Informace proděkana pro studijní záležitosti Marka Vajchra
1) Studijní a zkušební řád AMU
Proděkan představil nejdůležitější změny ve SZŘ AMU, který vstupuje v platnost
1. 10. 2019 (viz Příloha č. 2). V plném znění je SZŘ zveřejněn na webu AMU
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vnitrni-predpisy/.
Vzhledem
k rozsáhlosti dokumentu rektorát přislíbil vypracovat manuál pro vedoucí kateder
a pedagogy.
Proděkan zašle členům kolegia shrnutí debaty v podobě návrhu výnosu, který
nahradí stávající Výnos děkana č. 2/2018 ke studijní agendě.

2) Jazykový výuka
Od 1. 10. mají studenti nastavenou jazykovou výuku, blíže viz web FAMU
https://www.famu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka/. Důležité informace k dalšímu
studiu jazyků pro studenty, zapsané ke studiu do prvních ročníků (BAK a MGR) v
AR 2018/19 a níže jsou v Metodickém pokynu - Metodický pokyn č. 1/2019 k
přechodu na systém výuky Anglického jazyka pro odborné účely v akademickém
roce 2019/2020 u studentů AMU s ročníkem imatrikulace 2018.

Informace ředitele Studia FAMU Ondřeje Šejnohy
1) Oddělení výroby - personální informace
Od 1. 9. posílila tým výroby ve SF kolegyně Adéla Matochová, která má primárně
na starosti výrobní agendu FAMU International - akreditovaný program CDM a další
programy spadající pod FI. Od posílení týmu právě kolegyní Adélou, která s sebou
přináší zkušenosti z vedení projektů zahraničních studentů, si SF slibuje očekávané
užší a efektivnější propojení i v tomto segmentu spolupráce mezi fakultou a SF. Po
dobu zkušební lhůty Adély (do listopadu t.r.) ponechá SF členění agendy ve výrobě
jako je doposud, následně předpokládá dílčí úpravy / zpřesnění v rozdělení. Adéla
reportuje jak SF (O. Šejnoha / T. Šimon), tak kanceláři FI (O. Zach / P. Adlerová).

2) Ohlédnutí za klauzurami / podzim 2019 - data management a
vytíženost projekcí
Pod vedením "data - týmu" SF - Zuzana Hadravová, Jan Kovačovič, Vít Petrášek a
Martin Hřebačka - se podařilo odbavit pro podzimní klauzurní projekce:
+ celkem bylo promítáno 209 snímků (v Lažanském paláci 161 projekcí ve formátu
ProRes + 48 projekcí ve formátu DCP v kině Ponrepo a kinosále Městské knihovny)
+ posluchači dodali 52 snímků ve stanoveném termínu (termín nastavený Studiem
FAMU)
+ kolegové museli znovu exportovat 90 snímků:
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-> opakující se častá chybovost především ve formátu ProRes + nastavení
zvukových stop
-> menší chybovost se objevuje u DCP - formát dodávaný samostatně jak
posluchači, tak připravovaný ve SF
--->102 snímků bylo up-loadováno prostřednictvím systému Elements (interní Media
Asset Management systém Centrálního datového úložiště SF)
-> 49 snímků bylo do SF odesláno prostřednictvím jiných služeb: FileSender /
MyAirBridge / WeTransfer,..
-> 58 snímků bylo do SF předáno osobně, přímo posluchači, na pevných discích
-> z důvodu časové tísně a po předešlé dohodě se nakonec z výše uvedeného
množství pouze 4 snímky předávaly přímo do projekční kabiny na pevných discích
prostřednictvím posluchačů, což děkan považuje za mimořádný úspěch
=-> 205 snímků bylo, po kontrole ve SF, odesláno do projekčních kabin v
Lažanském paláci / kině Ponrepo / kinosále Městské knihovny / prostřednictvím
sdíleného Centrálního úložiště SF (Lažanský palác), resp. externím
poskytovatelům projekčních kapacit byla data doručena prostřednictvím na HDD
3) Vnitřní soutěž - podzim 2019
V souladu s termíny v Harmonogramu akademického roku se uskuteční 17. 10.
(hlavní den) a 18. 10. (záložní den) slyšení podzimního kola Vnitřní soutěže (okruh
2.1). OŠ poděkoval kolegovi Tomáši Šimonovi za přípravu podkladů a kolegyním
ze sekretariátu děkana za zveřejnění výzvy / obeslání posluchačů s info e-mailem.
Prozatím disponujeme prostředky k přerozdělení ve výši á 50 000 Kč (ze zdrojů
Vnitřní soutěže).
VS - okruh 2.1 podmínky a harmonogram celé akce okruhu 2.1 - ZDE.
4) Praktika 2019
Hlavní kontaktní osobou za SF je kolegyně Alena Prokopová (IP linka 416).
V letošním roce - s ohledem na vytíženost dodavatele laboratorních služeb
(Laboratoře Bonton Zlín) - se volaný materiál, zasílaný zpět do SF, sdružuje do
dvou skupin (viz Příloha č. 3) současně. Přílohou je jak harmonogram oběhu
materiálu (SF-Zlín-SF), tak uzavřený rozpis praktik (viz Příloha č. 4). OŠ poděkoval
proděkanu Vajchrovi a kolegyni Aleně Prokopové za naplánování. OŠ současně
prosí, aby se pedagogové, kteří dohlížejí na Praktika, sešli s Alenou Prokopovou,
případě i dalšími kolegy za SF (technika) a ujistili se, že je vše připraveno a rozumí
si ad termíny.
V pondělí 30. 9. proběhne tzv. "Úvod do Studia FAMU" pro nastupující posluchače
1. ročníků - během prezentací budou, samozřejmě, připomenuta i Praktika.
5) Ateliery - aktualizace termínů
S ohledem na změnu v nasazení kameramanů na cvičení "Atelierovka"
aktualizovalo SF původní plán atelierů. OŠ poděkoval všem za zpětnou vazbu,
resp. požádal o nahlédnutí do plánu (odkaz) a případnou / včasnou poznámku ke
kolegovi.
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6) Instalace - Studio FAMU a projekční kabina Lažanský palác
Instalace akustiky, AV technologií a mobiliáře ve Studiu FAMU pokračují - viz
aktualizovaný rozpis zde. Aktuálně se Referenční projekce / a zázemí / připravuje
na osazení akustikou (truhlářské práce-rámy), atd., rozvody kabeláže k AV
technologiím (koncovým zařízením), příprava na uzavření prostoru v bezprašném
režimu (návazné instalace mobiliáře, opon, pláten, technologií) a zkolaudování
prostoru. Jisté zdržení (á 3 týdny) nastalo neplánovaným srovnáním stupňů pro
osazení sedadel (odhadem 5 tun hmot - nanesení - stěrkování - tvrdnutí).
S ohledem na tuto komplikaci je nyní doporučeno dokončit celou Referenční
projekci, včetně zázemí tak, aby s předpokladem dokončení nastavení projektorů,
apod., mohl být provoz zahájen od 02/2020.
Lažanský palác - projekční kabina: Po diskusi s prováděcí společností KES, před
zahájením prací v srpnu, bylo rozhodnuto, s ohledem na riziko nedokončení části
nastavení projektorů a reálné ohrožení klauzurních projekcí, o etapizaci up-gardu.
Tzn. proběhlo osazení I. části – zvuk, II. fáze (projektory a stavební zásahy) bude
pokračovat, až bude paralelně k dispozici projekce v Klimentské, aby bylo možné,
v případě problémů s instalacemi a nastavením, přesunout projekce do SF.
Přílohou č. 5 je vizualizace projekční kabiny v Lažanském paláci - po II. Etapě.
Obrazové a zvukové střižny jsou od 1. 10. v režimu 24/7 s následujícími
frekvencemi:
: 8 - 12
: 12 - 16
: 16 - 20
: 20 - 24
: 24 - 8
Posluchači KZT mohou všechny frekvence využívat bez zvláštního povolení
pedagoga. Posluchači KSS musí mít pro frekvenci - 24 - 8 - povolení pedagoga
daného cvičení
7) Bílá kniha / harmonogramy
OŠ poděkoval Karle Stojákové, do diskusí a zpracování zapojeným katedrám a
kolegům ve SF, za snahu v brzké době předložit výrobní harmonogram všech
cvičení (společná / oborová) v jednom, uceleném dokumentu. Zmíněná iniciativa
má za úkol a smělý plán maximálně zpřehlednit, co / kdy kterého posluchače čeká
v dané fázi příprav, výroby, postprodukce, odevzdání ke klauzurním projekcím.
Uvedený dokument doplní ze strany SF již několik let aktualizovaný "Jmenný
výrobní plán". Po usazení všeho bude expedováno ke kontrole na katedry / vedení
fakulty, následně doplněno o informace k obecným zásadám a doporučením ad
výroba, připraveno pro elektronické vydání, rovněž pro tisk (NAMU) a rozdání
posluchačům (nejen 1. ročníků). Předpokládaný měsíc vyhotovení - říjen 2019.
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Informace proděkana pro vědu a výzkum Tomáše Dvořáka
1) Výzkumná strategie FAMU
Proděkan seznámil kolegium s návrhem výzkumné strategie FAMU pro aktualizaci
Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti AMU 2020 – viz
Příloha č. 6.
2) představení SGS a DKR soutěží
Info - vyhlášení bude 10/10.

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

1
2
3
4
5
6

– Čerpání rozpočtu FAMU k 25. 9. 2019
- Výbor ze SZŘ AMU
– FAMU Praktika 2019 Harmonogram
– FAMU Praktika19.20_final_harmonogram
- FAMU - PALÁC LAŽANSKÝCH_PROMÍTACÍ KABINA__prosinec_2019
- FAMU strategie VaV

Zapsala: Lada Buzická
Schválil: Zdeněk Holý
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