Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 29. 5. 2019
Přítomni:

prof. Mgr. Jaroslav Brabec; Mgr. Zdeněk Holý; Ing. Jindřich Kolek,
Ph.D., MBA; doc. David Kořínek; RNDr. MgA. Alice Růžičková; Mgr.
Bohdan Sláma; MgA. Karla Stojáková; doc. Mgr. Štěpánka Šimlová;
Ondřej Šejnoha, DiS.; doc. Mgr. Ivo Trajkov; doc. Mgr. Marek Vajchr;
Ondřej Zach

Omluveni: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.; doc. Mgr. Petr
doc. ak. mal. Michaela Pavlátová; Mgr. Pavel Rejholec

Jarchovský;

Hosté:
Mgr. Marek Hart; prof. Jiří Kubíček; Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.,
doc. Michal Ďurovič, doc. Filip Suchomel
Informace děkana
Děkan omluvil proděkana pro vědu a výzkum T. Dvořáka, který byl toho času na
konferenci a děkan seznámil kolegium s jeho agendou.
1) Posudky VŠKP
Připomněl kolegiu rozeslaný formulář posudků VŠKP a doporučil ho katedrám (viz
příloha č. 1). S příspěvkem se přihlásil předseda Komise pro vnitřní hodnocení
M. Šimůnek, který doporučil, aby z hlediska vnitřního hodnocení byl formulář
závazný pro všechny. Děkan se dotázal, zdali je někdo proti. Formulář byl
schválen jako povinný pro všechny bakalářské a magisterské studijní
programy. Děkan přislíbil, že formulář bude, včetně komentáře, jak s ním
zacházet, postoupen všem katedrám.
2) Doktorské studium
Děkan oznámil, že Oborová rada již připravila podmínky nového přijímacího řízení,
což znamená, že se doktorské studium znovu otevře v akademickém roce
2019/20. Děkan poděkoval za odvedenou práci garantovi doc. Ivo Mathé,
proděkanovi pověřenému doktorskými studii Tomáši Dvořákovi a všem členům
oborové rady.
3) FAMU Fellowship in Artistic Research
Děkan oznámil vyhlášení 1. výzvy v rámci programu FAMU Fellowship in Artistic
Research, viz odkaz https://www.famu.cz/cs/veda-a-vyzkum/grantove-soutezev-cr/artistic-research/. Děkan sdělil, že vedení FAMU bylo vůči Artistic Research
vždy obezřetné, protože na rozdíl od standardního výzkumu nemělo pevnější
metodologii a předmět výzkumu, nicméně dnes již existují respektované časopisy
tohoto zaměření. Podmínkou přidělení tohoto grantu je záměr publikovat v jednom
z těchto časopisů.
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Filip Suchomel – představení věcného záměru akreditace doktorského
studijního programu Konzervační vědy
Prorektor doc. Filip Suchomel a doc. Michal Ďurovič z VŠCHT, Ústavu chemické
technologie restaurování památek, přišli představit nový doktorský studijní
program Konzervační vědy věnující se restaurování fotografie, který by měl být
akreditován na FAMU. Oba pánové program stručně představili včetně peripetií
jeho vzniku. Uvedli, že se jedná o joint degree program čtyř vysokých škol (FAMU,
VŠCHT, ČVUT, Univerzita Pardubice), že během tří let by na něm měl studovat
jeden student za FAMU, a že náklady na provozování programu jsou odhadovány
na 100 tisíc Kč, a že tyto náklady by FAMU byly hrazeny z DKR. KF slovy svých
zástupců vedoucí katedry docentky Štěpánky Šimlové a doktora Michala Šimůnka
vyjádřila svá negativní stanoviska: především neinformovanost, že by projekt měl
být na katedře, námitky k odhadu nákladů a způsobu financování z DKR. Děkan
sdělil, že s ním záměr nebyl projednán, ani není součástí žádného rozhodnutí
vedení FAMU. Podle docenta Suchomela DKR toto umožňuje a záměr byl projednán
na kolegiích před funkčním obdobím současného děkana. Z kolegia zazněly
především výtky k tomu, že s programem nesouhlasí KF. Děkan zobecnil
připomínky kolegia a navrhl usnesení, že by mělo dojít ke shodě na tomto projektu
s KF, jinak jeho existence postrádá na fakultě smyslu. Děkan se dotázal kolegia,
zda někdo s usnesením nesouhlasí. Nikdo nebyl proti.

Informace ředitele Studia FAMU Ondřeje Šejnohy
1) Příjem dat pro klauzurní projekce - červen 2019
Způsob předání dat do Studia FAMU se řídí vydaným Harmonogramem a Postupem
odevzdávání.
Kontrolní projekce, které předcházejí projekcím klauzurním, mohou proběhnout
pouze z vybraných pasáží filmů, na kterých se ověří nastavení. Kontrolní projekce
neslouží pro dodatečné úpravy filmů.
2) Informace k personálnímu obsazení projekční kabiny
Od úterý 28. 5. nebude - ze zdravotních důvodů - dostupný pan Buňata.
Veškeré projekce zajišťuje primárně pan Kulhánek.
Nárazově budou řešeny výpomoci na projekcích externími pracovníky.
3) Informace k upgrade promítací kabiny v Lažanském paláci
2019
Upgrade promítací kabiny proběhne od 3. 8. 2019 do cca 18. 8. 2019.
Financování je zajištěno z centrálních prostředků AMU.

- srpen

4) Připomínka pro katedry
Prosím o sdělení preferovaných termínů (resp. o zprávu, zda je zájem) konání
Workshopu Kodak v říjnu (druhá polovina) 2019.
Informace tajemníka Jindřicha Kolka
2

1) Čerpání rozpočtu
AS FAMU schválil dne 30. 4. rozpočet FAMU. Jednotlivé katedry jsou postupně
seznamovány se svými rozpočty a oproti podpisu jsou předávány vedoucím
jednotlivých kateder.
Čerpání rozpočtu v hlavní činnosti (příspěvek A+K) je rovnoměrné a čerpá se dle
nastaveného rozpočtu FAMU (viz příloha č. 2). V současnosti je ve výši 25,88 %.
Nízké čerpání vykazují zejména účetní akce TA 13 (SGS), TA 14 (GAČR), TA 18
(DKR) a TA 41 (IP – veřejná soutěž).
Fond účelově určených prostředků je zapotřebí vyčerpat do 30. 6. 2019, jedná se
zejména o DKR Dvořáková – čerpání je 0 %, SGS Belica – čerpání je 0 % a DKR
Šimůnek – čerpání je 77,09 %.
2) Pojištění sedadel v rámci služební cesty
Nelze uzavřít s pojišťovnou pojištění, které by krylo v případě nehody spolujezdce.
Dle směrnice kvestora č. 1/2019 musí být soukromé motorové vozidlo havarijně
pojištěno včetně pojištění obsazených sedadel. Na základě rozhodnutí vedení
FAMU bude vyplácena odměna ve výši 500,- Kč tomu, kdo se prokáže při
použití os. automobilu při služební cestě dokladem o zaplacení pojištění
sedadel.
3) Změna hesel
Je zapotřebí nejpozději do 31. 5. 2019 provést změnu hesla do PC. V případě, že
tak nebude učiněno, bude vstup zablokovaný, a to nejen na pracovišti, ale také při
práci z domova (viz email tajemníka ze dne 17. 5. 2019).
4) Provoz FAMU - služební tel. Věra Šírová
Pro rychlejší oznámení závad a dalších problémů v rámci provozu, byl pro
technické oddělení FAMU zřízen služební telefon. V případě dovolené bude k
dispozici zástupu technického oddělení panu Novákovi. Tel. číslo je 731 268 277.
5) Zabezpečení školy a majetku
Majetek školy – jedná se o očipování majetku školy na katedrách. Pro možnost
odhalení odnášení majetku, jehož čip není deaktivován, budou sloužit detekční
brány u vrátnice FAMU, které nahradí současné turnikety. Tyto brány neslouží jako
kontrola zaměstnanců či jejich evidence, jsou určeny pouze pro zabezpečení
majetku.
Zabezpečení budovy – instalace proběhne během letních prázdnin. Přístupy přes
hlavní schodiště na všechny katedry a do učeben budou pouze přes kartu
zaměstnance. Totéž platí i pro studenty FAMU, kteří se nedostanou na katedru bez
své karty studenta. Přístup na katedry ze strany výtahu bude zabezpečený stejným
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způsobem. Učebny nacházející se u hlavního schodiště budou přístupné pouze
zaměstnancům pomocí jejich karet.
Docházkový systém pro THP – taktéž během letních prázdnin bude zaveden
docházkový systém u vrátnice. Administrativní zaměstnanci tak budou povinni,
pomocí karty zaměstnance, evidovat své příchody, odchody, obědy a pracovní
schůzky. Tím se zabrání veřejnému náhledu do knihy příchodů a odchodů na
recepci FAMU a vyhoví se tak podmínkám GDPR. Evidence pracovní doby bude pro
vnější kontrolní orgány k dispozici ve formě tiskové sestavy u tajemníka FAMU.
Tento systém evidence se netýká pedagogických pracovníků. Vedoucí kateder si
tak mohou vyžádat evidenci pracovní doby svých administrativních zaměstnanců.
Kamerový systém – v průběhu letních měsíců dojde k obnově funkčnosti a kontrole
celého kamerového systému na FAMU.
Ke všem zmíněným opatřením budou včas poskytnuty veškeré informace.

Informace proděkana pro studijní záležitosti Marka Vajchra
1) Harmonogram ak. roku 2019/20
Členové kolegia obdrželi Harmonogram ak. roku 2019/20, který bude po
případném opřipomínkování zveřejněn na webu FAMU.
2) Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia
Vzhledem k aktualizovanému znění Statutu AMU a Studijního a zkušebního řádu
AMU byly inovovány obecné fakultní podmínky přijímacího řízení do bc. studia.
Proděkan seznámil kolegium se zněním a smyslem jednotlivých bodů. Zároveň
proděkan rozeslal katedrám obsahové a formální připomínky ke znění specifických
katederních podmínek přijímacího řízení. Definitivní znění podmínek přijímacího
řízení bude s katedrami upraveno do 10. 6. a následně postoupeno Senátu FAMU
ke schválení.
3) Poplatky
Proděkan připomněl, že vzhledem k tomu, že od studentů již nejsou vymáhány
poplatky za vyškrtávání nesplněných volitelných předmětů ani za mimořádné
prodlužování opravného zkouškového období, předměty nebudou vyškrtávány a
zkouškové období nebude prodlužováno o dobu delší, než je harmonogramem ak.
roku stanovena pro opravné zkouškové 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.

Různé
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1) J. Brabec se připomněl s plánem cesty po zahraničních galeriích. Proděkan
O. Zach se omluvil, že se věc neposunula vpřed. Prof. Brabec dále připomněl
potřebu dodělat ve smlouvách se zahraničními studenty poplatek za nadstandardní
dobu studia.
2) B. Sláma se dotázal děkana na stav své docentury. Děkan odpověděl,
že prof. Petříček nechtěl být předsedou habilitační komise, proto se jím stal prof.
Jiří Svoboda, kterému byly v nedávné době doručeny všechny podklady. UR FAMU
si dala vnitřní závazek, že kompletně podané žádosti se bude snažit vypořádat
do roka, aby se neopakovaly situace z předešlých uměleckých rad, kdy některé
žádosti zůstaly na umělecké radě nevyřízeny třeba i 8 let.

Příští kolegium děkana se uskuteční ve středu 26. 6. 2019 od 9:30 hod.
v U7.
Přílohy
Příloha č. 1 - formuláře posudků VŠKP
Příloha č. 2 – Čerpání rozpočtu FAMU k 13. 5. 2019

Schválil: Zdeněk Holý
Zapsala: Lada Buzická
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