Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 20. 11. 2019
Přítomni:

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

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

Mgr. Eliška Děcká; Ph.D.; MgA. Ladislav Greiner; prof. Jiří Kubíček

Sebehodnocení studijních programů
Podnět části kolegia nad smysluplností současného pojetí sebehodnocení. Katedry
nyní zpracovávají akreditace studijních programů a jsou zahlceny byrokracií.
Děkan upozornil, že ve Strategickém záměru na rok 2021-2025 je jednou z priorit
snížení administrativního zatížení pracovníků VŠ, aby se naplno mohli věnovat
svému poslání. Na poradě vedení AMU zaznělo, že proces sebehodnocení by měl
projít revizí. Ze zákona AMU musí dělat sebehodnocení, záleží však na škole, jak
si to nastaví. Děkan požádal kolegium, aby na příští zasedání donesli podklady s
návrhy pro řešení, jak zefektivnit sebehodnocení. Děkan zjistí, jaké jsou nezbytné
zákonné požadavky a zašle je vedoucím.

Projednání věcných záměrů reakreditace bakalářských studijních
programů režie, audiovizuální studia a fotografie
Věcný záměr bakalářského studijního programu fotografie bude prezentován na
příštím kolegiu děkana.
Režie
Vedoucí KR Bohdan Sláma představil věcný záměr reakreditace bakalářského
studijního programu Režie. Změny souvisí se zavedením Semináře režie
(spolupráce KR a DAMU), dále zavedením předmětu Mosty do praxe
(zprostředkovává studentům odpovědi na otázky týkající se praxe), návrat
Ateliérovky. Nově seminář Václava Kadrnky, který se zaměřuje se na režijní
přípravu natáčení. Další předměty jsou transformací stávajících předmětů. Došlo
ke zrušení Malé a Velké etudy, nyní je jeden prvácký film. Došlo k navýšení počtu
zkoušek.
Audiovizuální studia
Vedoucí CAS David Kořínek představil věcný záměr reakreditace bakalářského
studijního programu Audiovizuálního studia. Název zůstává stejný - Audiovizuální
studia. Prostředky z OP3V se z velké části využily na inovaci kurzů a vzdělávání
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pedagogů - 10 zahraniční cest pedagogů, 10 zahraničních workshopů na CAS a
dále k nákupu techniky.
Změny v akreditaci se týkají daleko výraznějšího kontaktu s technickými
disciplínami – s programováním. Nově zaveden Game Engine (využitelnost i pro
filmaře). Kolegium prosí Davida Kořínka o uspořádání “modulu Unity” pro studenty
a pedagogy. Dále bude povinný předmět 3D grafika a animace pro uměleckou
tvorbu. Dále nové předměty nebo přesunuté PVP předměty – Otevřená narace a
Kreativní kódování, nově Postava (s Ivo Trajkovem), Filmová technika a
technologie (s Jiřím Myslíkem).
Společnými předměty jsou: Přehled dějin světové kinematografie, Úvod do
audiovizuálních studií, Výtvarné umění, Imaginární světy, Projekce a dialogy,
Avantgarda, Experimentální film, Dějiny audiovizuálních teorií, Intermediální
tvorba a technologie. Byly upraveny sylaby vzhledem k novým pedagogům – H.
Janečková, V. Klusáková, L. Likavčan.
Návrh z kolegia, aby byly změny na CASu prezentovány akademické obci, neboť
jsou zásadní.
Děkan informoval, že v lednu přijede vedoucí Katedry animace a herního designu
z Dánské filmové školy, jeden ze spoluautorů Unity, který zde uspořádá workshop
pro studenty. Děkan zašle bližší info.
Prosba na Marka Vajchra na uspořádání společné schůzky především s garanty a
vedoucími kateder nad zkoordinováním rozvrhů jednotlivých kateder z důvodu
zefektivnění výuky a využití učeben.

Strategický plán na rok 2021-2025
K bodu 3 (Podpora efektivity a kvality doktorského studia) – děkan uvedl, že se
připravuje reakreditace doktorského studia (akreditace končí 2022). Oborová rada
zkoumá možnost otevření nového doktorského programu uměleckého výzkumu
Artistic research.
K bodu 4 (Posilování strategického řízení a efektivního využívání kapacit v oblasti
výzkumu a vývoje na vysokých školách) – strategie výzkumu pro FAMU probíral T.
Dvořák na předešlých kolegiích.
K bodu 3 a 4 nemělo kolegium připomínky.
K bodu 1 (Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro praxi a dlouhodobé uplatnění
ve 21. století) - pokračovat k internacionalizaci školy, držet tradiční filmové a
fotografické techniky, v tom je jedinečnost školy (film 35mm a 16mm, fotografie).
Děkan upozornil na investiční boom, ke kterému dochází ve streamovacích
službách, a který je co do výše investic srovnáván se stavbou železnic a
vybudováním automobilového průmyslu v USA. Měsíční předplatné streamovacích
služeb dosahuje závratně nízkých sazeb. Do obsahu bylo za posledních 5 let
investováno 650 miliard USD. Na rozdíl od např. vyhledávacích služeb nebo
streamování hudby žádný poskytovatel streamovaného obsahu nemá více jak
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20%, proto zuří tvrdý konkurenční boj. Tyto změny zásadním způsobem promění
svět audiovize a škola by je měla zodpovědně sledovat a zapojit se do nich.
V této souvislosti se rozvinula debata o streamování studentských filmů FAMU
(současné na VIMEO kanálech, slavné z dějin v podobě FAMU classics). Otázka
provozu laboratoře CPA.
K Bodu 2 (Zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání) – na
FAMU se pořádá kurz celoživotního vzdělávání, o dalších kurzech pro veřejnost se
neuvažuje.
K Bodu 6 (Snížení administrativního zatížení pracovníků vysokých škol, aby se
mohli naplno věnovat svému poslání) – větší elektronizace úřadu, zrušení duplicit
papírových a elektronických dokladů.
Informace děkana
1) Střižny
Vedení se dotáže truhláře, zda by analogové střižny, které fungují v průběhu
roku nárazově, mohly fungovat po zbytek roku i jako prostory pro digitální
střižny. Střižna je prostorem pro setkávání tvůrců, nikoliv pro soustavu deseti
počítačů v jedné místnosti. Děkan sdělil, že možnost udělat střižny v Klubu
FAMU je, muselo by se dohodnout ukončení smlouvy a připravit projekt.
2) Mikulášská
Ve čtvrtek 12. 12. bude ukončena výuka ve 12:00 hodin. Téma je nebe, peklo,
ráj. Info materiál byl rozeslán vedoucím kateder a sekretářkám s prosbou o
rozšíření mezi studenty a pedagogy kateder.
FAMUFEST
K. Stojáková informovala, že zahájení a závěr se uskuteční v kinu Vzlet. Zašle
ucelenější koncepci Famufestu.
Informace proděkana pro studijní záležitosti Marka Vajchra
V roce 2017 se zavedl bodovací systém za přijímací řízení. Kvůli žalobě rektorát
požaduje slovní zdůvodnění nepřijetí uchazeče. M. Vajchr na setkání sekretářek
žádal o vypracování vět. Poděkoval KK, KDT a KAT za návrhy. M. Vajchr se znovu
optá na rektorátu, který typ vět je relevantní pro případné odvolání uchazečů.
Následně osloví garanty a ujednotí s nimi znění vět.

Informace tajemníka Jindřicha Kolka
1) Čerpání rozpočtu a rozpočet 2020
Čerpání rozpočtu v hlavní činnosti (příspěvek A+K) je rovnoměrné a čerpá se dle
nastaveného rozpočtu FAMU. V současnosti je ve výši 77,98 % (viz Příloha č. 1)
2) Harmonogram uzávěrkových prací
Tajemník požádal o dodržení termínů „Harmonogramu uzávěrkových prací na
FAMU“, který byl zaslán e-mailem dne 8. 11. 2019 (viz Příloha č. 2).
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3) Majetek
Došlo k odcizení sedačky firmy TON na chodbě ve 2. patře. Při inventarizaci se
nedohledala. Škoda činí 25 tis. Kč.
Informace ředitele Studia FAMU Ondřeje Šejnohy
1) Kapacity
Vysvětlil situaci kolem současného stavu v projekci v Lažanu.
Projekce v Klimentské bude na konci roku vybavena sedačkami. Cca začátkem
ledna bude zkoulaudována. Během ledna se dokončí technické instalace. Od
nového semestru je naplánován provoz.
Míchací haly budou stavebně a akusticky dokončeny cca během února/března.
TV oddělení bude dokončeno v průběhu dubna.
Testovací verze dispečinku bude k dispozici v prosinci, spuštění se plánuje na LS
(bude manuál a školení).
2) Personální
V TV oddělení je nová kolegyně Tereza Stehlíková. Vít Petrášek je dlouhodobě
nemocen.

Různé
1) Vzpomínková akce na FAMU
Zemřel Vojtěch Jasný, poslední rozloučení se koná ve Zlíně. K. Stojáková dala ke
zvážení, zda zorganizovat vzpomínkovou akci na FAMU (KR). Kolegium souhlasilo.
2) Prospěchové stipendium
Někteří studenti nesouhlasí s tím, že prospěchové stipendium by mělo být
přerušeno v průběhu roku. Děkan zjišťuje právní stránku věci.
3) Cena děkana
Vedoucí KK se dohodne s KDT, zašlou děkanovi návrh, který následně rozšíří výzvu
na ostatní vedoucí.
Datum prosincového kolegia bude upřesněno.
Přílohy
Příloha č. 1 - Čerpání FAMU dle TA 15. 11. 2019
Příloha č. 2 - Harmonogram uzávěrkových prací FAMU 2019

Zapsala: Lada Buzická
Schválil: Zdeněk Holý
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