Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 26. 6. 2019
Přítomni:

prof. Mgr. Jaroslav Brabec; Mgr. Zdeněk Holý; Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.;
Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA; doc. Mgr. Petr Jarchovský; doc. David
Kořínek; RNDr. MgA. Alice Růžičková; Mgr. Pavel Rejholec; MgA. Karla
Stojáková; doc. Mgr. Štěpánka Šimlová; doc. Mgr. Ivo Trajkov; doc. Mgr.
Marek Vajchr; Ondřej Zach

Omluveni:

doc. ak. mal. Michaela Pavlátová; Mgr. Bohdan Sláma; Ondřej Šejnoha, DiS.

Hosté:

prof. Jiří Kubíček; BcA. Tomáš Šimon

Informace děkana
1) Účast zástupce AS FAMU na jednáních kolegia
Děkan vítá účast zástupce AS FAMU na jednáních kolegia děkana. Původně měla přijít
předsedkyně AS FAMU Eliška Děcká, která se nakonec omluvila.
2) Poslední rozloučení s bývalým ředitelem Studia FAMU
Děkan omluvil Ondreje Šejnohu, který je na pohřbu bývalého ředitele Studia FAMU doc.
Josefa Boháče.
3) Personální
Děkan poděkoval Štěpánce Šimlové, která k 30. 8. 2019 končí ve funkci vedoucí KF, za
všechnu práci, kterou pro FAMU vykonala. Výběrové řízení na vedoucího KF proběhne ve
čtvrtek 27. 6. v U2. Všichni jsou zváni na veřejné slyšení.
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 36,26 %.
Připomněl, že je zapotřebí vyčerpat Fond účelově určených prostředků do 30. 6. 2019.
Jedná se zejména o DKR Dvořáková – čerpání je 0 %, SGS Belica – čerpání je 39,04 %
a DKR Šimůnek – čerpání je 77,09 %. Všichni řešitelé byli upozorněni e-mailem.
2) Kontrola požární ochrany
11. 7. 2019 proběhne kontrola požární ochrany. Je nutné uklidit prostory (cigarety a
popelníky z chodeb) a na chodbách zabezpečit průchodnost.
3) Práce během letních měsíců v budově FAMU
 Malování a drobné opravy na KAT, KSS, KR a KSD – na rozvrh prací byly sekretariáty
upozorněny, práce nadále koordinuje paní Šírová.
 Učebna U1 – práce (malování, výměna lina) budou započaty od 1. 7. 2019
 Zabezpečení majetku školy, budovy, docházkový systém pro THP budou
realizovány během letních měsíců po domluvě s paní Šírovou. Katedry budou včas
informovány.
 Kamerový systém – v průběhu letních měsíců dojde k obnově funkčnosti a kontrole
celého kamerového systému na FAMU.
 Hloubkové čištění linolea na jednotlivých patrech proběhne v nočních hodinách 2. –
3. 7. 2019. Informace od paní Šírové byla zaslána na katedry 24. 6. 2019
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Informace zástupce Studia FAMU Tomáše Šimona
1) Prázdninový provoz SF
Studio FAMU je přes letní prázdniny normálně v provozu, pouze jsou zkrácené úřední
hodiny do 15 hod., viz opatření SF, viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/prazdninovyprovoz-2019-studio-famu/.
2) Výroba cvičení - informace k zahájeným / nezahájeným cvičením z Bílé knihy
Poděkoval kolegům z odd. výroby za sestavení velmi důležitých přehledů zahájených /
nezahájených cvičení k červnu 2019. Seznam by zaslán na katedry emailem dne 25. 6.
2019. Prof. Kubíček k přehledu poznamenal, že film Dcera, který vyhrál v Annecy, je veden
jako nezahájené cvičení. Bude potřeba důkladná kontrola.
3) Cvičení Živý střih
Naskytla se možnost přesunout cvičení Živý střih do Rudolfina, kde by studenti natáčeli
reálné koncerty. Náklady by stouply o cca 80 - 100 tis. ročně za techniky.
4) Realizační porady u společných cvičení
U některých společných cvičení z dílny Saši Gedeona neproběhla realizační porada. T.
Šimon a K. Stojáková věc ověří. Je potřeba, aby finalizované scénáře z kateder byly
neodkladně zaslány na sekretariát KP, která svolá realizační poradu.
J. Brabec upozornil na problematickou spolupráci s KR, kdy student KR zkomplikoval
studium studenta KK. K. Stojáková sdělila, že se to týká i ostatních kateder. Aktuálně jde
o dvě cvičení. Děkan požádal T. Šimona o zaslání seznamu cvičení, kde jsou navázané
spolupráce s ostatními studenty, kteří kvůli KR nemohou absolvovat, viz příloha číslo 2.
V případě poptávky po náhradních cvičeních, ať se studenti obrátí na T. Šimona. Je to nefér
situace vůči ostatním studentům. Absence 1 herce nemůže být důvodem k zastavení
natáčení či nerealizování studentského filmu. Děkan upozornil, že cílem FAMU není
producentský záměr, ale pedagogický proces tzn. důvod trvat na hereckém obsazení je
mnohem nižší. Změna obsazení je sama o sobě pedagogický úkol.
J. Brabec se chtěl dotázat B. Slámy, zda povede 1. ročník na KR Marek Bouda. T. Šimon
upozornil, že H. Jarošová mu zaslala informaci, že místo zrušené malé etudy má být 6
oborových cvičení KR v ZS. Děkan požaduje upřesnění a sylaby cvičení. Nebudeme
zahajovat výrobu, pokud nebude nastavený rozpočet. Nová cvičení nemohou mít více
natáčecích dní než zrušená malá etuda, tj. 3. Jak se tato cvičení liší od cvičení Jáma, dialog,
rozchod. Uvažuje se nad návratem postupu práce?
5) Přehled Vnitřní soutěže (F)AMU 12. kolo
O. Šejnoha emailem rozeslal přehled podpořených projektů. T. Šimon upozornil na
skutečnost, že stav čerpání projektů je velmi nízký. Může to být i skutečností, že některé
filmy neuspěly u Film talentu ve Zlíně, jsou tedy nezafinancované a část vysoutěžená na
FAMU jim nestačí. Do konce srpna musí být prostředky vyčerpané, T. Šimon ještě upozorní
všechny zainteresované studenty.

Informace proděkana pro vědu a výzkum Tomáše Dvořáka
1) Ediční komise
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Zápis ze zasedání EK ze dne 16. 5. 2019 viz https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/zapisyz-jednani/edicni-komise-zapisy/.
Proděkan zdůraznil, že jsou finance na nákup odborných knih. V případě, že katedry
potřebují doplnit fond, je nutné zaslat seznam vedoucí knihovny M. Ambrožové nejpozději
do září 2019.

Informace proděkana pro studijní záležitosti Marka Vajchra
1) Přijímací řízení
AS FAMU schválil na svém zasedání ze dne 25. 6. 2019 podmínky přijímacího řízení do
doktorského studia. Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia byly po debatě AS
FAMU také schváleny s podmínkou u jednoho studijního programu.
Přijímací řízení do magisterského studia – v podmínkách byl termín pro vygenerování
přihlášky pátek 21. 6., termín pro podání přihlášky pondělí 24. 6. Vzhledem k tomu, že
došlo ze strany studentů k několika nedorozuměním, budou napříště termíny sloučeny, tzn.
bude pouze jeden termín k vygenerování a podání přihlášky. AS FAMU schválil prodloužený
termín podání přihlášky pro uchazeče do magisterského studia od 1. 7. do 5. 7.
2) Prospěchové stipendium
Na předešlých kolegiích proběhla debata o spravedlivé distribuci prospěchového stipendia.
Ze strany kolegia vzešla iniciativa, aby existovalo stipendium, které by navrhovali vedoucí
kateder. Návrh vedení je následující: stávající podmínky a výše prospěchového stipendia
nastavené výnosem děkana budou platit ještě pro ZS 2019/2020. V LS 2019/2020 se
částka poníží na předchozí úroveň prospěchového stipendia (1.000 Kč/měsíc) a zároveň
každý vedoucí katedry může doporučit 1 studenta bakaláře a 1 studenta magistra na
stipendium za vynikající tvůrčí výstupy. Výše stipendia by byla jednorázově 20.000,- Kč za
semestr. Proděkan doporučuje vedoucím kateder navrhnout studenty na základě debaty
na poradě katedry. Návrh podá vedoucí katedry Stipendijní komisi do měsíce od zahájení
semestru, tzn. do 15. 3. 2020. Stipendijní komise předá návrhy děkanovi k rozhodnutí.
Kolegium s návrhem souhlasilo bez připomínek. Proděkan připraví nový výnos děkana.
Děkan upozornil, že skutečnost, že stipendium bude rozdělováno po katedrách,
neznamená, že by zde neměly být shodné základní podmínky pro všechny studenty, co se
týče počtu zkoušek a způsobu klasifikace.
Studenti již neplatí poplatek za výškrt volitelných předmětů. Nesplněné volitelné předměty
tak zůstávají viset v KOSu a za nesplnění mají F u zkoušky a N u zápočtu. Co to znamená
pro kritéria prospěchového stipendia? Studenti to vnímají tak, že je to změna za pochodu
a nemají možnost si volitelné předměty nechat vyškrtnout, což jim může kazit jejich
studijní výsledek. Studenti s nesplněnými volitelnými předměty, kteří jinak splnili
podmínky pro udělení prospěchového stipendia, si mohou podat žádost a prospěchové
stipendium a tyto žádosti budou stipendijní komisí posouzeny.
3) Výuka jazyků
Paní Bicanová z CJP představila na kolegiu v říjnu 2018 vizi, že jazyková výuka bude na
AMU od nového akad. roku modifikována a bude více zaměřena na profesní výuku jazyka.
Dojde k redukci výuky a koncentraci na profesní angličtinu. Pro bakaláře bude AJ probíhat
ve dvou semestrech od začátku ak. roku 2019/20, pro magistry ve dvou semestrech od LS
2019/2020. Během léta budou přenastaveny studijní plány.
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4) RUP
Proděkan požádal o odevzdání změn v RUP pro ak. rok 2019/20 nejpozději do
1. 8. 2019.

Příští kolegium se bude konat v září, o termínu budete informováni emailem.

Přílohy
Příloha č. 1 – Čerpání rozpočtu FAMU k 26. 6. 2019
Příloha č. 2 - Příloha č. 2 - posuny nebo změny ve společných cvičení

Zapsala: Lada Buzická
Schválil: Zdeněk Holý
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