Zápis z porady kolegia děkana FAMU
dne 23. 10. 2019
Přítomni:

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

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

prof. J. Bernard; MgA. Tomáš Doruška; Mgr. Eliška Děcká; Ph.D.;
prof. Jiří Kubíček

Informace děkana
1) Studentský Oscar
Děkan pogratuloval Darie Kashcheevě, která převzala 17. 10. v Los Angeles
Studentského Oscara.
2) Strategický záměr
AMU musí vytvořit Strategický záměr na 5 let, platný od roku 2021. Vzhledem
k tomu, že není moc zkušeností, děkan předal kolegiu pro představu dva orientační
dokumenty – plán realizace strategického záměru pro letošní rok, kde jsou prioritní
cíle školy (Příloha č. 1) a SWOT analýzu FAMU (Příloha č. 2).
MŠMT zatím neschválilo nový Strategický záměr na období 2021-2026. Děkan
seznámil kolegium s předpokládanými prioritními cíli, podle nichž má být
Strategický záměr strukturován.
1. Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro praxi a dlouhodobé uplatnění v 21.
století,
2. Zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání,
3. Podpora efektivity a kvality doktorského studia,
4. Posilování strategického řízení a efektivního využívání kapacit v oblasti výzkumu
a vývoje na vysokých školách,
5. Posilování strategického řízení vysokého školství,
6. Snížení administrativního zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli
naplno věnovat svému poslání.
Děkan požádal kolegium, aby se zamyslelo nad materiály a na příštím kolegiu
dospělo společně k podnětům, které budou relevantní pro rektorát.
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3) Mikulášská
Děkana navrhl konání Mikulášské ve čtvrtek 12. 12. s tím, že v pátek 13. 12. udělí
děkanské volno. Kolegium s návrhem souhlasilo. Děkan požádal K. Stojákovou,
aby o termínu informovala organizátory Mikulášské.
4) Rektorské volno
Rektor udělil na 23. 12. a 27. 12. rektorské volno (viz Výnos rektora č. 16/2019).
Informaci rozeslal tajemník sekretářkám.
5) Plénum akademické obce
Děkan poděkoval vedoucím kateder za přislíbenou účast na plénu ve středu 30. 10.
Plénum je určeno jak kandidátům na děkana, tak členům akademické obce, aby
mohli mít relevantní otázky k volbě děkana, a aby koncepce uchazečů mohly
odrážet reálné možnosti školy.
Podněty kolegia:
Prostory
J. Brabec upozornil na dlouhodobý problém s prostory, k podnětu se připojili
P. Jarchovský a T. Doruška. J. Brabec se dotázal, jak ovlivní prostory a rozpočet
obor Herní design, pokud bude schválen. Děkan sdělil, že o obor má zájem hlavní
město Praha, které je připraveno poskytnout prostory v tzv. Radničních domech
na Staroměstském náměstí za nekomerční nájem. Rozpočet bude příští rok
navýšen, primárně na základě našich výsledků v RUV, ke snížení nedojde. Problém
s prostory je jeden z podnětů pro kandidáty na děkana, který děkan zmíní na plénu
akademické obce.
Zvažované prostory jsou: budova ve Washingtonově, Nákladové nádraží Žižkov,
budova naproti Úřadu vlády, klášter v Holečkově. Nejsou to ale operativní řešení,
operativně něco vyřeší pouze nekomerční nájem. Získat prostory do nekomerčního
nájmu je možné, ale znamená to koncentrované úsilí školy.
Nastala debata ohledně prostor v souvislosti s anglickými programy a dislokace
některých kateder do jiných prostor (CAS, KF – nutná dostavba na NNŽ).
Platy pedagogů
Nastala debata ohledně výše platů pedagogů. Děkan uvedl, že to není problém
obecně ve vysokoškolském sektoru, ale problém je na vysokých uměleckých
školách, kde ze své podstaty nemají tak velkou vědeckovýzkumnou činnost. Proto
vznikl RUV, který by měl kompenzovat vědeckovýzkumnou tvůrčí činnost
uměleckou tvůrčí činností.
B. Sláma upozornil, že ve vědě a výzkumu jsou to zaměstnanecká díla pedagogů,
kdežto v RUVu se jedná především o nezaměstnanecká umělecká díla. Děkan
připomněl, že u projektu OP VVV, primárně sloužícímu k reakreditaci stávajících
studijních programů, byl příznivý poměr ceny a výkonu a fakticky zlepšoval platy
pedagogů. Kandidát na děkana by měl mít vizi ohledně financování pedagogů.
J. Bernard se domnívá, že tlak na výši platů od děkana a rektora směrem k
ministerstvu je možný, ale skutečný tlak je přes vysokoškolské odbory.
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Projednání věcných záměrů reakreditace bakalářských studijních
programů scenáristika a dramaturgie, střihová skladba, dokumentární
tvorba a magisterského studijního programu kamera
Děkan požádal vedoucí kateder nebo garanty oborů, aby představili věcné návrhy
reakreditace bakalářských studijních programů scenáristika a dramaturgie,
střihová skladba, dokumentární tvorba a magisterského studijního programu
kamera. Kolegium má věcné záměry projednat především s ohledem na změny
oproti předešlé akreditaci, vztahu k ostatním katedrám a s ohledem na nároky
prostorového a finančního zajištění.
Kamera
Vedoucí KK a garant oboru J. Brabec představil návrh reakreditace magisterského
studijního programu kamera. Magisterský program byl prodiskutován již před
rokem ve spolupráci s ostatními katedrami. Nic zásadního se od té doby nezměnilo.
Byl začleněn předmět Kamera a animace. Garant programu a název programu
zůstávají stejné. Spolupráce s ostatními katedrami se nemění. U cvičení
Ateliérovka KR je nutná spolupráci mezi studenty 3. ročníku bc. režie a studentů
1. ročníku mg. studia kamery.
Sekretářka KK rozešle na režijní katedry návrh spoluprací, kde jsou formulované
spolupráce s katedrou kamery. Pro informaci zašle i KP. Dále byly rozeslány na
KDT, KR, KAT a CAS absolventské soubory KK.
Scenáristika a dramaturgie
Vedoucí KSD a garant oboru P. Jarchovský představil návrh reakreditace
bakalářského studijního programu scenáristika a dramaturgie. Studenti
v bakalářském stupni studia studují ročníkovým způsobem ve dvou paralelních
liniích, tzn. že každý rok je vede jiný pedagog. Naopak na magistru si studenti
vybírají pedagoga, který jim nejvíce konvenuje. Rozvíjí se spolupráce s KP studenti KSD, kteří mají režijní ambice, mají možnost, pokud se zúčastní
vnitrokatederní soutěže a propojí se s KP, svůj film zrealizovat. Ti, kteří nemají
takové ambice, mohou oslovit se svým scénářem producenta, a shánět realizátora
na režijních katedrách. Spolupráce se vyvíjí již třetím rokem. V novém učebním
plánu v akreditačním spisu bylo provedeno mnoho dílčích změn, spoustu z nich
zkouší KSD již nyní. S tím souvisí i změna charakteru výuky literatury, dějin filmu,
dramaturgie. Novinkou je předmět Writers´Room, kdy se studenti pod vedením
showrunnera učí, jakým způsobem se vytváří seriály, minisérie atd.

Střihová skladba
Pedagog KSS T. Doruška představil návrh reakreditace bakalářského a
magisterského studijního programu střihová skladba. V akreditacích nedošlo
k žádné zásadní změně, český magistr zůstává dvouletý. Značnou část předmětů
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převedli do povinně volitelných typu A nebo B, studenti si sami vyberou, k čemu
inklinují.
Změna - mezifakultní cvičení Živý střih (záznam divadelního představení a záznam
hudebního představení) probíhá ve spolupráci s KP, dříve si studenti KSS
zajišťovali produkční věci sami. Zrušil se předmět Dokumentární portrét. Studenti
KSS se střihově podílejí na podobném cvičení KDT.
Byly upraveny sylaby předmětů v souladu s novými pedagogy, došlo k revizi
literatury. Část práce je přenesena na magisterské studenty, kteří připraví modul
pro studenty 1. ročníku bc. studia. nebo jsou na Praktikách. Tento rok probíhá
pilotně.
Děkan uvedl, že v době trvání akreditace jsou předmětové změny možné, nesmí
však dojít k zásadním změnám v profilu absolventa.
Mg. stupeň studia – změna: nově povinný předmět středoevropský workshop
kateder střihu. Od roku 2011 to probíhá v dobrovolném režimu, v nové akreditaci
je to pevná součást výuky. Posílili guest lector, kdy min. jednou za rok přijede
zahraniční střihač, který bude se studenty magistra týden stříhat materiál.
O. Zach požádal, zda by v případě příjezdu zahraničních hostů na katedru mohl
být informován (možnost uspořádat masterclass pro všechny studenty, škola by
mohla hosta finančně podpořit).
T. Doruška uvedl, že jim chybí prostory – střižny.
Děkan věří, že otevřením Montage se podaří naplnit nedostatečné kapacity
střihačů, ideální by bylo míchat české štáby se zahraničními.
Dokumentární tvorba
Vedoucí KDT A. Růžičková představila návrh reakreditace bakalářského a
magisterského studijního programu dokumentární tvorba.
Bakalářské studium zůstává tříleté, magisterské dvouleté. V průběhu akreditace
se měnil vedoucí katedry a garant oboru.
Minulý rok proběhla rozsáhlá evaluace se studenty a pedagogy, z toho vyplývají
změny, které chtějí v nové akreditaci uskutečnit. Omezil se počet praktických
cvičení a změnila se forma jejich atestace ze zkoušky na zápočet. Oborové cvičení
Postup práce bylo přesunuto do ZS 1. roč. a nepatří do klauzurního souboru.
Změnil se název předmětu Hraná etuda na Televizní experiment. Vyučuje nový
externí pedagog Petr Hátle. V letošním roce došlo k propojení s KALD DAMU a
studenty CINKK.
KDT, třebaže nemá anglický program, je otevřená spolupráci se zahraničními
studenty. Cvičení Filmová báseň bylo ve 3 roč. bakaláře zrušeno, resp. převedeno
do magistra, kde vyměnilo cvičení Biofilm. Cvičení Letopis ve spolupráci s KK
zůstává. Úpravy ve studijním plánu nejsou fatální, podstatné je zlepšit komunikaci
s ostatními katedrami - audit námětů je veřejný, byly zavedeny společné realizační
porady. Klauzury 1. ročníků bakaláře a magistra byly posunuty do června. Vznikl
předmět Non-fiction kamera: nové trendy, který vedou dva noví pedagogové Lukáš
Kokeš a Jan Šípek.
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V 1. ročníku se přesunuly Základy kamery z LS do ZS. V. Klusák zmenšuje úvazek,
došlo ke zpřesnění předmětu Situace natáčení a komunikace na place. Další
změnou oproti původní akreditaci je předmět Hostující dílna – v ZS zvou výraznou
osobnost přesahující film, letos je to V. Kokolia. Přibude předmět Pitching.
Větší změny nastaly v magisterském studiu – nový předmět Právo pro
dokumentaristy, který vyučují právníci Ivan David a Pavel Musil. Dále nový
předmět Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu,
vyučuje Vít Poláček. Nově bude předmět Dokumentární film - reflexe a metody,
navazující na dějiny dokumentárního filmu, studenti budou pedagogicky
participovat na výuce. Budou upraveny státnicové otázky.
KDT v rámci přerozdělení úvazků snížila úvazky na 7,85. Počet místností se
nezměnil – z jedné učebny se stala střižna na KDT. Personální změny - odešel J.
Gogola, nastoupil L. Kokeš a L. Králová – pedagogové Dramaturgického semináře.
Změnila se i koncepce semináře, více zaměřen ke scenáristické přípravě, přípravě
na pitchingy, granty apod.
J. Bernard se dotázal, pokud nejsou u magisterských SZZ Dějiny dokumentu, jak
to budou řešit u studentů, kteří nemají bakaláře KDT a Dějinami dokumentu
neprošli. A. Růžičková předpokládá, že studenti v rámci volitelných předmětů
budou moci navštěvovat bakalářské předměty.
J. Brabec se dotázal na Dějiny filmu v angličtině. J. Bernard vysvětlil, že kde to
jde, pouští titulky v AJ. Dějiny filmu v AJ není problém jazykový, ale spíše
prostorový a časový. O. Zach v této souvislosti uvedl, že upravili předmět Teorie
a historie vyučovaný v AJ.

Informace proděkana pro studijní záležitosti Marka Vajchra
1) Akreditace
Akreditační spisy Animovaná tvorby, Zvuková tvorba a Produkce byly projednány
na zasedání AS FAMU a schváleny UR FAMU. Další akreditační spisy, jejichž věcné
záměry byly dnes projednány na kolegiu, budou předloženy AS FAMU v polovině
listopadu. Poslední spisy 1. kola patrně projdou schvalovacím procesem na AS
FAMU a UR do konce ledna 2020. Katedry většinou paralelně pracují na druhém
programu (bakalářském nebo magisterském), který naváže na 1. kolo.
Na AS FAMU zazněly připomínky ke společným pasážím spisů - rovnost podmínek
a zabezpečení studijní literaturou. Text se reviduje.
2) Výnos o studiu
Výnos o studiu, který byl prezentován na minulém kolegiu, zatím není platný.
Právník AMU výnos připomínkoval, nyní je výnos u prorektorky DJ.
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Podnět z minulého kolegia týkající se nepřipuštění k SZZ na základě negativního
hodnocení oponenta byl projednán s rektorem, který přislíbil, že kdyby nastal
případ, že bude student hodnocen F, rektor využije opravný prostředek. Děkan
uvedl, že až bude inovován SZŘ, bude se na úpravu pamatovat.
Děkan poděkoval AS FAMU za důkladné čtení akreditačních spisů. E. Děcká
požádala, aby se prezentovaly základní předměty a nejdůležitější změny.
J. Brabec upozornil na kolize v rozvrhu. Pokud si studenti zapíší předměty CASu,
nemohou tyto volitelné předměty splnit, neboť mají překryv. O situaci informoval
proděkana M. Vajchra.

Prezentace koncepce FAMUFESTu 2020
K. Stojáková sdělila, že letos proběhne Famufest v omezené formě – Meets the
World. Přijedou pedagogové i studenti ze zahraničních škol. V roce 2020 dojde
k realizaci nové podoby Famufestu i díky předmětu KP „famufest“, který vede K.
Och a K. Mucha.
Studenti KP – ředitelka Famufestu 2020 Beata Mrazíková a vedoucí produkce
Daniel Bleha - představili koncepci Famufestu 2020 (Příloha č.3)
- Zaměří se na vnímání Famufestu
- Zrušili téma
- Revize cen – pouze cena za nejlepší film (dokumentární tvorba, hraná režie,
animovaná tvorba)
- Rozdělení na kratší a delší formáty
- Vnímání filmu jako kolektivního díla, cena za nejlepší film je pro celý štáb
- Přihlašování bude dvoukolové, nejprve zašlou přihlášky, pak dodají hotový film
- předvýběr filmů bude provádět dramaturgický tým sestavený ze studentů
filmových a dalších škol
- v porotě budou zastoupené různé profese – spisovatel, herečka, zástupce
vizuálního umění, zástupce z festivalového okruhu, filmový teoretik
- denně bude max. 6 bloků, snaha, aby filmy byly promítány dvakrát
- místo: kino Pilotů (2 sály, kapacita á 80 lidí), zahájení a zakončení patrně
v jiném větším sále
Kolegium navrhlo zvážit kategorii do 5 minut, neboť studenti primárně dělají krátká
oborová cvičení, která mají svoji hodnotu.
Kolegium navrhlo promítat filmy v jednotném formátu DCP.
Děkan zjistí, jak je to s festivalovou premiérou filmů. S tím, že se Famufest
přesunul na jaro, bude mít spousta filmů za sebou festivalovou premiéru (kromě
Cannes).

Informace tajemníka Jindřicha Kolka
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1) Čerpání rozpočtu a rozpočet 2020
Čerpání rozpočtu v hlavní činnosti (příspěvek A+K) je rovnoměrné a čerpá se dle
nastaveného rozpočtu FAMU (Příloha č. 4). V současnosti je ve výši 70,46 %.
2) Rozpočet 2020
Zaslání požadavků na nový rozpočet 2020 (OON, investice, opravy a údržba) zaslat
do 10. 12. 2019. Do svých požadavků nezahrnovat položky, které jsou již součástí
investičního záměru "Obnova technického vybavení a rozšíření infrastruktury
FAMU". Tento IZ s veškerými nákupy bude realizovaný během letních měsíců 2020.
V případě nalezení shody s položkami obsaženými v tomto záměru, nebudou
požadavky akceptovány – viz mail tajemníka ze dne 7. 10. 2019.
3) Čerpání dovolené
Dočerpání celkového počtu dní dovolené u akademických pracovníků a také u
ostatních zaměstnanců za rok 2019 je do 31. 12. 2019 (pokud má zaměstnanec
na výše stanovený počet dní dovolené nárok). Veškerá pravidla čerpání dovolené
platí také pro dočerpání vzniklé dovolené z projektu OP3V – nutné čerpat současně,
aby došlo k dočerpání. Do následujícího kalendářního roku nelze převádět
dovolenou, na kterou vznikl nárok v kalendářním roce 2019. Výjimku představují
pouze osoby na mateřské dovolené a rodičovské, včetně těch osob, které byly v
rámci kalendářního roku dlouhodobě nemocné a jejich zdravotní stav jim
neumožnil řádnou dovolenou vyčerpat, případně osoby, které byly dlouhodobě
vyslány na pracovní cestu (max. 5 dní dle pravidel AMU). Pokud taková situace
nastane, je zapotřebí napsat písemnou žádost o převod zůstatků dovolené, kterou
je třeba doručit do rukou tajemníka fakulty. Konkrétní zůstatky dovolených je
možné zjistit na výplatních páskách, případně na děkanátu. Požádal o dodání
vypsaných dovolených za každé pracoviště nejpozději do 20. 11. 2019 k rukám
paní Lady Buzické. Vypomůžete nám tímto při dočerpání a odhadech
rozpočtovaných finančních zůstatků za rok 2019 v položce osobních nákladů.
4) Potvrzení
Získání potvrzení pro úřady je možné získat pouze na rektorátu AMU nikoliv na
fakultě.

Informace ředitele Studia FAMU Ondřeje Šejnohy
1) Vnitřní soutěž
Do VS se hlásilo 9 projektů, 4 byly podpořeny, viz https://www.famu.cz/cs/vedaa-vyzkum/institucionalni-programy/vnitrni-soutez-amu/vnitrni-soutez2019/vnitrni-soutez-2019_2-okruh/.
2) Praktika
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Informoval o problému s kopírkou ve Zlíně, nutno materiály zasílat do Berlína.
Dotkne se to prvních třech praktik, žádost o flexibilitu ve změně termínu střihu.
Děkan uvedl, že se objevují skupiny, které sbírají staré vybavení. Úvaha, zda má
FAMU zájem o zařízení - vyvolávání 16mm a kopírku.
3) Kapacity – střižny
Rekonstrukce SF proběhla a je přesně tolik střižen, kolik bylo v projektu. SF nelze
již bez změny dispozice kapacitně navýšit. Budou k dispozici: 4 střižny, 2
gradingová pracoviště – softwarově lze zhybridnit. U referenční projekce vznikne
další gradingové pracoviště. Nutné posoudit, jaké je opravdu vytížení střižen.
Děkan uvedl, že do místnosti FI v 1. patře v Lažanu, kde je střižna FI, by mohla
po úpravě stolu přijít ještě jedna střižna.
Kolegium debatovalo o možnosti využít prostory klubu FAMU k vybudování
studia/střižen. Tajemník upozornil na nájemní smlouvu s Klubem FAMU a značnou
prvotní investici FAMU do vybavení kuchyně. Prostory by musel posoudit stavební
expert. Děkan požádal E. Děckou o přednesení podnětu na AS FAMU. Musela by
proběhnout širší diskuze napříč školou. O. Šejnoha navrhl udělat rychlou analýzu,
než to půjde na AS FAMU. Děkan prozkoumá právní stránku.

Informace proděkana pro zahraniční vztahy Ondřeje Zacha
1) Přednáška
Proděkan navrhl pozvat na FAMU Janu Hybáškovou z MZV, která je ochotna udělat
přednášku o kurdské situaci. Kolegium s návrhem souhlasilo.
2) Rozpočet
Příprava rozpočtu zahraničních cest bude letos formou osobní konzultace
proděkana na katedrách.

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

1
2
3
4

–
–
–

Plán realizace strategického záměru
SWOT analýza FAMU
Koncepce FAMUFEST 2020
Čerpání FAMU ke dni 23. 10. 2019

Zapsala: Lada Buzická
Schválil: Zdeněk Holý
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