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A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci 

 

Název vysoké školy:  

● Akademie múzických umění v Praze 

Název součásti vysoké školy:  

● Filmová a televizní fakulta 

Název spolupracující instituce: 

- 

Název studijního programu: 

● MONTAGE, magisterský program 

Typ žádosti o akreditaci:  

● re-akreditace 

Schvalující orgán:  

● Umělecká rada FAMU, Rada pro vnitřní hodnocení AMU 

Datum schválení žádosti:  

● UR FAMU 6.5.2019, RVH AMU: květen-červen 2019 

Odkaz na elektronickou podobu žádosti: 

● https://filr.amu.cz/nau, nau / UAN.2018-9e3 
o FAMU > Zadosti > doplnit cestu 

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: 

● Vnitřní předpisy FAMU a AMU 
o https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vnitrni-predpisy/  
o https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/    

ISCED F: 

● 0211 – Audiovizuální technika a mediální produkce 

https://filr.amu.cz/nau
https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vnitrni-predpisy/
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/
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o Obsahem teoretických znalostí i účelem studia, jakož i podle dalších kritérií, se jedná 
o program jednoznačně patřící do kategorie umění – audiovizuální technika a 
mediální produkce. 

 

 

B-I – Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu MONTAGE 

Typ studijního programu magisterský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční 

Standardní doba studia 3 roky / 6 semestrů 

Jazyk studia Angličtina 

Udělovaný akademický titul MgA. 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul - 

Garant studijního programu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 

ne 

Zaměření na přípravu odborníků 

z oblasti bezpečnosti České 

republiky  

ne 

Uznávací orgán – 

Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % 

 

31. Umění 

Tematický okruh: Filmová a televizní tvorba 

 

Cíle studia ve studijním programu 

Katedra připravuje posluchače pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních médií s důrazem 

na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností i s ohledem na nové technologie. Učí je využívat 

analytické metody interpretace audiovizuálních děl i v rozpracovaném stádiu a schopnosti názory 

prezentovat a argumentačně obhajovat. 

Magisterské studium je zaměřeno na zevrubné zvládnutí gramatiky a estetiky filmových výrazových 

prostředků obrazové i zvukové složky a schopnosti dramaturgického myšlení a kreativního provedení díla 

v širším společenském kontextu. 
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Řádné denní studium střihové skladby mistrovské úrovně je tříleté a skládá se ze šesti semestrů. 

 

Výchozí úvahou pro tříleté magisterské studium v anglickém jazyce byl předpoklad, že na FAMU už 

existuje mezinárodní výuka scénáristiky a režie /CDM/, magisterský stupeň výuky kamery /CIN KK/ i 

některé přednášky v rámci multimediálního oboru CAS probíhají v Angličtině. 

 

Naplnil se předpoklad, že uchazeči o studium budou mít rozdílné teoretické i praktické zázemí z 

bakalářského stupně. Tříleté studium je tak koncipováno jako fúze některých předmětů a cvičení z 

českého BcA. stupně, které doplňuje v podstatě zrcadlově zkopírovaný rozvrh předmětů a praktických 

cvičení z českého MgA. V době prvního udělení akreditace v roce 2016 bylo dosaženo naplnění dříve 

chybějícího, funkčního a plně integrovaného mezinárodního studijního programu montáže na FAMU. 

Tento krok přinesl dále možnost srovnávání výsledků českého a zahraničního programu, čímž nastartoval 

pozitivní impulz i pro rozvoj programu v jazyce českém. 

Pedagogové jsou téměř identičtí s českým programem KSS MgA. 

Počet uchazečů je limitován na 7 podobně jako u českého programu - pro zachování kvality a možnosti 

tradičně individuálního přístupu při výuce. 

 

Profil absolventa studijního programu 

Magisterské studium je určeno vynikajícím posluchačům - absolventům bakalářského stupně uměleckých 

škol. Absolvent magisterského oboru střihové skladby FAMU je připraven stát se tvůrčím partnerem 

režiséra schopným kreativního řešení jak dílčích variant obrazové a zvukové skladby, tak i dramaturgie 

celku s přihlédnutím k charakteru díla, režisérově osobnosti i současným uměleckým i technologickým 

trendům. Přijímá zodpovědnost za společensko-etické vyznění audiovizuálních děl, která spoluvytváří. 

Dále je schopen se podílet na formulování a vytváření profesních postupů a standardů oboru. Studium je 

ukončeno obhajobou absolventské teoretické i praktické práce. Absolvent má právo používat titul magistr 

umění - MgA. 

 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení 

AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající 

Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a 

zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na 

fakulty. 

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik 

vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o 

klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy 

komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha 

oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní 

hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v 

kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená 

flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u 
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některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů 

v letním semestru. 

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických 

programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a 

tvořících součást státní závěrečné zkoušky. 

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického 

jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus. 

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl 

zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v 

Evropské Unii. 

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních 

předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná. 

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, 

seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých 

výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů. 

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených 

postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze 

BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena 

v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením 

předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá 

ekvivalencí. 

Studijní plán obsahuje skupiny povinně volitelných předmětů: 

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: 

Specializace: 

 Podmínky k přijetí ke studiu 

 

http://international.famu.cz/page.php?page=352 

How to apply for MONTAGE? 

The main condition is to have completed a Bachelor’s Degree in film or a related field. Applicant is 

expected to have a wealth of experience in film composing and wishes to expand knowledge and skills. 

Montage is a 3-year follow-up Master’s Program at FAMU. 

 

This is a full-time program taught in English. Applicants are expected to have a keen interest in cinema, 

literature, fine art and other related fields. Applicants should demonstrate capability of analytical 

reflection, a sense of image and composition, communication ability and independent thinking. 

 

The admission procedure has two rounds – in the first round, a panel of experts selects the works 

presented; based on this assessment, selected applicants are invited to the second round in the form of a 

http://international.famu.cz/page.php?page=352
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Skype interview aimed at verifying the applicant’s talent and knowledge more in-depth. 

Skype admission interviews will take place approximately in the middle of April. Applicants selected for 

the second round will be informed about the details regarding the interview in a timely manner. 

During the admission procedure, applicants are required to demonstrate their knowledge of the English 

language at least on the B2 level under the Common European Framework of Reference for Languages. 

 

In order to successfully submit all the necessary documents, the applicants are required to complete the 

following: 

Upload all the required documents stated in articles 1 – 11 according to the instructions that can 

be found here. 

In order to obtain login and password please send an email to montage@famu.cz 

Please name all documents as follows: “Your_full_name_MON_2019_number of assignment” 

(e. g. “Sergei_Eisenstein_MON_2019_1”) 

Requirements: 

1. Application 

An application form is available on-line from January 9, 2019 till March 26, 2019. The application is to be 

filled, printed, signed and scanned. 

Send the application form in hard copy to the following address: 

Akademie muzickych umeni v Praze 

FAMU International – MONTAGE 

Smetanovo nabrezi 2 

116 65 Praha 1 

Czech Republic 

Send an email containing a scanned application and a confirmation of the successful upload to 

montage@famu.cz 

Email subject: MONTAGE application, your full name 

Please name the application “Your_full_name_MON_2019_1” and send as an email attachment. 

The applicant will receive a confirmation that the email was received. 

There are no other documents in the application that you need to send by email or by post apart from the 

application form. 

Also, please upload the application along with the requisites described in articles 2 – 11. 

2. Scanned passport 

http://international.famu.cz/files/2015-01/150106190103.pdf
http://international.famu.cz/files/2015-01/150106190103.pdf
https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/wpr_webapp_pg.main?p_action=changeLang&p_lang=AN&p_session_id=
https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/wpr_webapp_pg.main?p_action=changeLang&p_lang=AN&p_session_id=
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A scan of the pages in your passport that state your date of birth and full name. 

Name it “Your_full_name_MON_2019_2” and upload it. 

3. Letter of recommendation 

A letter of recommendation from a current or previous teacher outlining the applicant’s ability and 

motivation to study. The letter must be sent directly to montage@famu.cz by the person providing the 

recommendation. The referee must provide the full name of the applicant for whom they are providing the 

reference. 

4. Structured CV 

Your structured CV. Name it “Your_full_name_MON_2019_4” and upload it. 

5. Cover letter 

Motivation letter (1,000 words maximum). Please describe: 

- Your motivation for and expectations from studying MONTAGE at FAMU 

- The expected topic for your theoretical thesis 

- Your idea of your graduate project 

Name it “Your_full_name_MON_2019_5” and upload it. 

6. Administration fee 

A scanned certificate of having deposited the application fee of CZK 699 (or EUR equivalent) in the 

account number provided below. Name it “Your_full_name_MON_2019_6” and upload it. 

The deposit must not be lower than CZK 699 regardless of other banking or transfer fees. 

Account owner: AMU – Akademie muzickych umeni v Praze 

Bank details: Komercni banka, Malostranske nam. 23, Praha 1, 118 00, Czech Republic 

Account number: 19-5373180297/0100 

Code 33-00-011 

Swift Code: KOMBCZPP 

IBAN format of KB account: CZ 5301000000195373180297 

Message for the payee: “your name and surname, [application code]”. Please make sure that the message 

for the payee is exactly in this format. 

7. Diploma scan 

A copy of your Bachelor’s Degree diploma. If your Bachelor’s diploma is in English, there is no need to 

translate it. If your diploma is in another language, we require an English translation. Please upload it and 

name it “Your_full_name_MON_2019_7”. Please note: to enroll in September you need to undergo the 

diploma recognition procedure. 

Works for the first round of the admission procedure: 

https://www.famu.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/recognition-foreign-education/
https://www.famu.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/recognition-foreign-education/
https://www.famu.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/recognition-foreign-education/


9 

8. Short film 

A short film (40 minutes maximum) demonstrating your qualities as the editor. 

A film must be uploaded on either Vimeo, Youtube or GoogleDrive in HD and the file has to be 

downloadable. Please make a .doc with a link of your work and name it 

“Your_full_name_MON_2019_8_film” and upload it as previous files. 

9. Written analysis 

A written analysis (600 – 1,200 words) of a worthwhile and authoritative film of your choice. Aside from a 

general analysis of the film, you should focus primarily on its composition – the dramatic structure. 

Mention usage of significant film language in the movie and explore its links of the visual part and the 

soundtrack. 

Name it “Your_full_name_MON_2019_9” and upload it. 

10. Photographic storyboard 

A storyboard with a maximum of 17 shots demonstrating your ability to tell a simple story with a series of 

photographs. We do not want to see a description only. The individual images represent the shots in a 

silent movie and you indicate their order in a sequence with numbers in photograph titles. Each snapshot 

captures the typical phase of the expected shot in terms of both content and composition. Where the 

content or the composition of the shot changes significantly during the intended shot (with camera 

movement, acting etc.), you may use two photographs for illustration, capturing the typical beginning and 

ending phases of the expected shot (indicated e.g. as ‘2a’, ‘2b’). Each such pair of photographs represents 

just one shot out of the maximum of 17 shots. Specify the title of the storyboard in an attached text 

document, suggesting the plot in not more than three sentences. The storyboard itself must be 

comprehensible even without any accompanying text. Since the content, continuity, composition and 

structure of the storyboard is assessed, applicants are required to take the photographs by themselves. 

Developing the photographs by themselves in the dark room is not required. 

All images must be uploaded as .zip and named “Your_full_name_MON_2019_10_photostory” 

Upload the document with the name and content of the storyboard separately and name it 

“Your_full_name_MON_2019_10”. 

11. An audiovisual self-portrait 

A self-portrait (one minute maximum) must be uploaded on either Vimeo, Youtube or GoogleDrive in HD 

and the file has to be downloadable. Please make a .doc with a link of your work and name it 

“Your_full_name_MON_2019_11_selfportrait” and upload it as previous files. 

Applications will be accepted for admission subject to the compliance with all of the aforementioned 

requirements. We kindly request all applicants to please make sure that all documents submitted are 

named as requested, that non-English speaking films include English subtitles, and that they are submitted 

in a correct format. 

If you apply, please be aware that the payment of the tuition fee is a prerequisite for enrollment. 

 

The application deadline for the academic year 2019/2020 is March 26, 2019. 
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Návaznost na další typy studijních programů 

Podmínkou přihlášení je titul BcA. z příbuzných oborů. 

       

Očekáváme uchazeče z filmových škol. Přípustné jsou také umělecké obory jako architektura, multimedia 

atd. Zároveň první ročník magisterského stupně slouží ke srovnání rozdílné úrovně a zaměření uchazečů. 

To je zajištěno kombinací některých předmětů a cvičení z českého BcA. 

… 

 

Program MONTAGE je koncipován a koordinován v rámci FAMU a v těsné součinnosti s CDM FI a CIN KK 

FAMU. 
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B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (magisterské studijní programy) 

Označení studijního plánu Montage 

 

vše obsahuje přehledněji tabulka přiložená pod tímto formulářem 

Hlavní předměty  

Název předmětu rozsah způsob  

ověř. 

 počet kred. vyučující dop. 

roč./sem

. 

profil. 

základ 

Montage workshop 1 

52c/sem 

4d/týd 2h 

praxe zápočet 4 

MgA. Tomáš 

Doruška, 

MgA. Adam 

Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov I. / ZS PZ 

Montage workshop 2 

52c/sem 

4d/týd 2h 

praxe zápočet 4 

MgA. Tomáš 

Doruška, 

MgA. Adam 

Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov I. / LS PZ 

Final Commission 1 

10c/sem zkouška 1 

doc. RNDr. 

MgA Martin 

Čihák, PhD., 

MgA. Adam 

Brothánek, 

MgA. Michal 

Reich, 

Antonie 

Janková, doc. 

Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš 

Doruška, Mgr. 

Georgy 

Bagdasarov, 

PhD. I. / LS PZ 

Montage workshop 3 

52c/sem 

4d/týd 2h 

praxe zápočet 4 

MgA. Tomáš 

Doruška, 

MgA. Adam 

Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov II. / ZS PZ 

Montage workshop 4 52c/sem 

4d/týd 2h 
zápočet 4 MgA. Tomáš 

Doruška, 
II. / LS PZ 
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praxe MgA. Adam 

Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov 

Final Commission 2 10c/sem zkouška 1 

doc. RNDr. 

MgA Martin 

Čihák, PhD., 

MgA. Adam 

Brothánek, 

MgA. Michal 

Reich, 

Antonie 

Janková, doc. 

Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš 

Doruška, Mgr. 

Georgy 

Bagdasarov, 

PhD. II. / LS PZ 

Montage workshop 5 12p/sem zápočet 2 

doc. RNDr. 

MgA Martin 

Čihák, PhD., 

MgA. Adam 

Brothánek, 

MgA. Michal  

Reich, 

Antonie 

Janková, doc. 

Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš 

Doruška, Mgr.  

Georgy 

Bagdasarov, 

PhD. II. / LS ZT 

Montage workshop 6 14p/sem zápočet 3 

doc. RNDr. 

MgA Martin 

Čihák, PhD., 

MgA. Adam 

Brothánek, 

MgA. Michal  

Reich, 

Antonie 

Janková, doc. 

Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš 

Doruška, Mgr.  
III. / ZS ZT 
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Georgy 

Bagdasarov, 

PhD. 

Graduation project 

500c/sem 

20h praxe zápočet 18 

doc. RNDr. 

MgA Martin 

Čihák, PhD., 

MgA. Adam 

Brothánek, 

MgA. Michal 

Reich, 

Antonie 

Janková, doc. 

Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš 

Doruška, Mgr. 

Georgy 

Bagdasarov, 

PhD. III. / LS PZ 

Povinné předměty 

Script Editing of a Feature 
Film 1 4p/týd zápočet 2 doc. Mgr. Ivo Trajkov 

I. / 
ZS 

Script Editing of a Feature 
Film 2 4p/týd zkouška 3 doc. Mgr. Ivo Trajkov 

I. / 
LS 

Script Editing of a Short 
Film  4p/týd zkouška 2 doc. Mgr. Ivo Trajkov 

II. / 
ZS 

Theses seminary 1 12p/sem zápočet 2 

doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. 
Adam Brothánek, MgA. Michal  
Reich, Antonie Janková, doc. Mgr. Ivo 
Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr.  
Georgy Bagdasarov, PhD. 

II. / 
LS 

Theory of Montage 1 2p/týd 6c/sem zkouška 2 
doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., Mgr. 
Georgy Bagdasarov, PhD. 

- / 
ZS 

Theory of Montage 2 2p/týd 10c/sem zkouška 2 
doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., Mgr. 
Georgy Bagdasarov, PhD. 

- / 
ZS 

Theses seminary 2 14p/sem zápočet 3 

doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. 
Adam Brothánek, MgA. Michal  
Reich, Antonie Janková, doc. Mgr. Ivo 
Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr.  
Georgy Bagdasarov, PhD. 

III. / 
ZS 

Theses seminary 3 12p/sem zápočet 3 

doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. 
Adam Brothánek, MgA. Michal  
Reich, Antonie Janková, doc. Mgr. Ivo 
Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr.  
Georgy Bagdasarov, PhD. 

III. / 
LS 

Theory of Montage 1 2p/týd 6c/sem zkouška 2 
doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., Mgr. 
Georgy Bagdasarov, PhD. 

- / 
ZS 

Orientation week 30p/sem zápočet 1 Ondřej Zach, MgA. Tomáš Doruška 
I. / 
ZS 

Prague Paranoia 24c/sem zápočet 1 MgA. Priit Põhjala  
I. / 
ZS 
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Technology - audio 16p/sem 10c/sem zápočet 2 
MgA. Tomáš Doruška, Mgr. Georgy 
Bagdasarov, PhD. 

I. / 
LS 

Grammar of the film 
language 2 2p/týd 20c/sem zkouška 2 MgA. Adam Brothánek 

II. / 
ZS 

Basic 16mm exercise 16c/sem 6h praxe zápočet 1 doc. RNDr. MgA Martin Čihák 
I. / 
ZS 

Grammar of the film 
language 1 2p/týd 20c/sem zkouška 2 MgA. Michal Reich 

I. / 
ZS 

Synchronization week 30p/sem zápočet 1 Ondřej Zach, MgA. Tomáš Doruška 
I. / 
ZS 

Technology - video 16p/sem 10c/sem zápočet 2 MgA. Tomáš Doruška 
I. / 
ZS 

Seminary to Theory of 
Montage 1 14s/sem zápočet 1 

doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., Mgr. 
Georgy Bagdasarov, PhD. 

I. / 
LS 

Elementary film 16mm 
10p/sem 70c/sem 
10h praxe zápočet 4 doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

I. / 
LS 

Consulting and second 
opinion 1 2d/týd zápočet 2 

doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. 
Adam Brothánek, MgA. Michal Reich, 
Antonie Janková 

I. / 
LS 

Department assembly 
Poněšice 1 30s/sem 8h praxe zápočet 2 MgA. Tomáš Doruška 

I. / 
LS 

Seminary to Theory of 
Montage 2 14s/sem zápočet 1 

doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., Mgr. 
Georgy Bagdasarov, PhD. 

II. / 
LS 

Character + psychology 
and personality profile 2 2p/týd zkouška 2 

Mgr. Karel Malimánek, doc. Mgr. Ivo 
Trajkov (Archetypy + Psychologie obrok) 

- / 
LS 

Synchronization week 30p/sem zápočet 1 Ondřej Zach, MgA. Tomáš Doruška 
I. / 
ZS 

 

 

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Editing cooperation 1 

170c/sem 

40h praxe zápočet 8 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov I. / LS PZ 

Seminary of Script 

Editing 1 

48s/sem 

12c/sem zápočet 3 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Michal Reich, 

MgA. Adam 

Brothánek I. / LS PZ 

Fiction Film Editing 

Practise  

40c/sem 

60h praxe zápočet 5 

MgA. Tomáš 

Doruška, doc. 

Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Adam 

Brothánek I. / - PZ 

Editing cooperation 2 

170c/sem 

40h praxe zápočet 8 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov II. / ZS PZ 

Teaching Practice 

10d/sem 

20h praxe zápočet 2 

doc. RNDr. 

MgA Martin 

Čihák, MgA. 
II. / - PZ 



15 

Tomáš 

Doruška 

Final project CDM 

260c/sem 

40h praxe zápočet 10 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov III. / LS PZ 

Seminary of Script 

Editing 2 

48s/sem 

12c/sem zápočet 3 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Michal Reich, 

MgA. Adam 

Brothánek II. / LS PZ 

Documentary Film 

Editing Practise 

40c/sem 

60h praxe zápočet 5 

MgA. Tomáš 

Doruška, doc. 

Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Adam 

Brothánek II. / - PZ 

Teaching Practice 

10d/sem 

20h praxe zápočet 2 

doc. RNDr. 

MgA Martin 

Čihák, MgA. 

Tomáš 

Doruška II. / - PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Z osmi předmětů a maximálně 44 dosažitelných kreditů má student dosáhnout alespoň 27. 

 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

Czech Avant-garde 

Film 24p/sem zkouška 2 doc. RNDr. MgA Martin Čihák I. / ZS 

Cinema dance 1 50c/sem zápočet 3 

Ondřej Zach; M.A. Mary 

Carmel Angiolillo, Ph.D.; MgA. 

Priit Põhjala; Mgr. Eva 

Papoušková I. / ZS 

Touch the Sound 1 

1p/týd 

1s/týd zápočet 2 doc. Mgr. Jakub Kudláč I. / ZS 

History of Avant-garde 

film 40p/sem zkouška 3 doc. RNDr. MgA Martin Čihák I. / LS 

Soundtrack Aesthetics 2p/týd zápočet 2 doc. Mgr. Jakub Kudláč I. / - 

Archetypes of 

characters and 

situations in religions 

1 2p/týd zápočet 1 

Mgr. Libuše Martínková, doc. 

Mgr. Ivo Trajkov II. / ZS 
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History of Film Space 2p/týd zkouška 2 Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. II. / LS 

Sound in Documentary 26p/sem zápočet 2 Viola Ježková II. / ZS 

Editing cooperation 3 100c/sem zápočet 4 doc. Mgr. Ivo Trajkov II. / LS 

History of Film Space 2p/týd zkouška 2 Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. II. / LS 

Guest Lecture 1 18p/sem zápočet 1 Ondřej Zach I. / ZS 

Touch the Sound 2 

1p/týd 

1s/týd zápočet 2 doc. Mgr. Jakub Kudláč I. / LS 

Soundtrack Aesthetics 2p/týd zápočet 2 doc. Mgr. Jakub Kudláč I. / - 

History of Animation 2p/týd zkouška 2 prof. Mgr. Edgar Dutka II. / - 

Visual theory 1 2p/týd zkouška 2 MA Marla Beth Lazroe II. / - 

Focus on Film History 

and Theory 2 42p/sem zkouška 2 Mgr. Petra Dominková, Ph.D. III. / LS 

Archetypes of 

characters and 

situations in religions 

2 2p/týd zkouška 2 

Mgr. Libuše Martínková, doc. 

Mgr. Ivo Trajkov III. / ZS 

Professional 

internship 1 

50c/sem 

80h praxe zápočet 5 

doc. RNDr. MgA Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam Brothánek, 

MgA. MichalReich, Antonie 

Janková, doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. Tomáš 

Doruška, Mgr.Georgy 

Bagdasarov, PhD. III. / ZS 

Focus on Film History 

and Theory 2 42p/sem zkouška 2 Mgr. Petra Dominková, Ph.D. III. / LS 

Editing cooperation 4 100c/sem zápočet 4 doc. Mgr. Ivo Trajkov II. / ZS 

Visual theory 2 2p/týd zkouška 2 MA Marla Beth Lazroe II. / LS 

History of Animation 2p/týd zkouška 2 prof. Mgr. Edgar Dutka II. / - 

Visual theory 1 2p/týd zkouška 2 MA Marla Beth Lazroe II. / - 

Assistance to Live 

Editing 1 30c/sem zápočet 2 doc. Mgr. Ivo Trajkov II. / - 

Assistance to Live 

Editing 2 30c/sem zápočet 2 doc. Mgr. Ivo Trajkov II. / - 

Archetypes of 

characters and 

situations in religions 

2 

2p/týd zkouška 2 Mgr. Libuše Martínková, doc. 

Mgr. Ivo Trajkov 

III. / ZS 

Professional 50c/sem 
zápočet 5 doc. RNDr. MgA Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam Brothánek, 
III. / ZS 
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internship 1 80h praxe MgA. MichalReich, Antonie 

Janková, doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. Tomáš 

Doruška, Mgr.Georgy 

Bagdasarov, PhD. 

Focus on Film History 

and Theory 1 36p/sem zkouška 2 Mgr. Petra Dominková, Ph.D. III. / ZS 

Professional 

internship 2 

25c/sem 

50h praxe zápočet 3 

doc. RNDr. MgA Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam Brothánek, 

MgA. MichalReich, Antonie 

Janková, doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. Tomáš 

Doruška, Mgr.Georgy 

Bagdasarov, PhD. III. / LS 

Focus on Film History 

and Theory 2 42p/sem zkouška 2 Mgr. Petra Dominková, Ph.D. III. / LS 

Teaching Practice 2 

15d/sem 

40h praxe zápočet 4 

doc. RNDr. MgA Martin Čihák, 

MgA. Tomáš Doruška III. / - 

 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

 

Má být minimálně 43 kreditů během studia z celkově 61 možných. 

 

M 12 38 14 

FI 31 23 12 

 

 Součásti SZZ a jejich obsah  

Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá z těchto samostatně klasifikovaných částí: 
1.  Absolventský tvůrčí výkon a jeho obhajoba 
2.  Písemná diplomová magisterská práce (VŠKP) a její ústní obhajoba 
3.  Ústní zkouška z historie a teorie filmu 

 

VŠKP se zpravidla skládá ze dvou částí: 

1) Absolventský umělecký výkon (spolupráce s CDM FAMU nebo vykopírovaný film) 
2) Písemná práce 

 

Státní závěrečná zkouška 

1) Obhajoba absolventského uměleckého výkonu 
A: příslušné předměty profilujícího základu  

Montage workshop 1-6 
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Final Commission 1-2 

Graduation project 

B: 

Editing cooperation 1 

Seminary of Script Editing 1 

Fiction Film Editing Practise  

Editing cooperation 2 

Seminary of Script Editing 2 

Documentary Film Editing Practise 

Teaching Practice 

Final project CDM 

 

2) Obhajoba písemné práce 
Theses seminary 1-3 

 

3) Teoretická ústní zkouška část se skládá ze dvou okruhů 
A: 

Theory of Montage 1 

Theory of Montage 2 

Seminary to Theory of Montage 1-2 

 

 

B 

Script Editing of a Feature Film 1 

Script Editing of a Feature Film 2 

Script Editing of a Short Film  

 Seminary of Script Editing 1-2 

 

 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce podrobněji: 
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Teorie střihové skladby / Theory of Montage 

 

• Počátky filmové teorie (Canudo, Lindsay, Epstein) 

• Kritické zhodnocení teorie střihové skladby podle Bazina 

• Kritické zhodnocení Kučerovy teorie střihové skladby 

• Metzova analýza střihové skladby, syntagmatické kategorie 

• Vnitrozáběrová montáž (Bazin, Kracauer a další) 

• Teorie médií (McLuhan) 

• Teorie komunikace 

• Estetika a psychologie filmu (Mitry, Płaźewski) 

•  Psychologie figury a archetypy (Freud, Jung, Lacan, Metz) 

•  Film aneb imaginární člověk (Morin) 

•  Obraz - pohyb, Obraz - čas  (Deleuze) 

• Teorie montáže ve filmové avantgardě (Brakhage, Kubelka) 

 

 

Praktická dramaturgie a naratologie / Script Editing 

 

• realita a film (reference, uvěřitelnost atd.) a principy vyjadřování ve filmu 

• příběh a prvky, které nezbytně obsahuje; film - pyramida, rozdíly mezi příběhem a způsobem vyprávění 

příběhu; interpretace - význam, reference, smysl, motiv (a jeho vztah k tématu) 

• vypravěč, autor a divák; jejich pozice ve vyprávění a vzájemné vztahy; typy vypravěče podle úhlu 

pohledu; spolehlivost vypravěče 

• děj - vnímání děje synchronické a diachronické, fenomén dějovosti, děj a téma 

• čas - čas vyprávění, kategorie uspořádání, trvání, a frekvence, vztah prostoru a času, kontinuita 

časoprostoru 

• příběhové struktury a jejich porovnání; struktura tragédie dle Aristotela; žánr a jeho funkce 

• dramatická situace dramatu a její tři roviny 

• prolog, epilog, expozice, „hook“(háček), rozdíl mezi prologem a expozicí 

• tříaktová struktura, rozdíl mezi „plot point one“, „plot point two“ a dramatickou situací dramatu 
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•  vztah „plot“ (zápletka, děj) a postavy; prvky, které jí tvoří; ostenze 

 

Další studijní povinnosti  

Studentům je doporučeno navštěvovat kulturní akce v širším slova smyslu, aby byli schopní skrze svůj 

rozhled reflektovat současné pohyby ve společnosti a zároveň aby si tříbili svůj cit pro výběr, který je 

jejich hlavním pracovním nástrojem. 

Návrh témat kvalifikačních prací 

a témata obhájených prací 

 

Žádný student zatím nepředložil diplomovou práci. 

 

Témata práce nejsou striktně vymezena. Od absolventů se očekává samostatné uvažování, kritické 

myšlení a schopnost analýzy a syntézy. Obsahem studia je převážně studie a reflexe skladebných teorií, 

dramaturgie a naratologie. Technologické aspekty práce s audiovizuálním materiálem jsou řešeny spíše 

okrajově. Výběr tématu tudíž necháváme na posluchačích a předpokládáme, že se bude odvíjet od obsahu 

a zaměření studia. 
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typ 

předmětu název předmětu rozsah 

způsob 

ověření 

poče

t 

kred

itů vyučující 

ročník/

semestr 

profil

ující 

zákla

d 

Povinný 

(Hlavní) Montage workshop 1 

52c/sem 

4d/týd 2h 

praxe zápočet 4 

MgA. Tomáš 

Doruška, MgA. 

Adam Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov I. / ZS PZ 

Povinný 

Script Editing of a 

Feature Film 1 4p/týd zápočet 2 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov I. / ZS ZT 

Povinný Basic 16mm exercise 

16c/sem 6h 

praxe zápočet 1 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák I. / ZS  

Povinný 

Grammar of the film 

language 1 

2p/týd 

20c/sem zkouška 2 MgA. Michal Reich I. / ZS  

Povinný Synchronization week 30p/sem zápočet 1 

Ondřej Zach, MgA. 

Tomáš Doruška I. / ZS  

Povinný Orientation week 30p/sem zápočet 1 

Ondřej Zach, MgA. 

Tomáš Doruška I. / ZS  

Povinně 

volitelný A Editing cooperation 1 

170c/sem 

40h praxe zápočet 8 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov I. / LS PZ 

Povinně 

volitelný A 

Seminary of Script 

Editing 1 

48s/sem 

12c/sem zápočet 3 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Michal Reich, MgA. 

Adam Brothánek I. / LS PZ 

Povinně 

volitelný B 

Czech Avant-garde 

Film 24p/sem zkouška 2 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák I. / ZS  

Povinně 

volitelný B Guest Lecture 1 18p/sem zápočet 1 Ondřej Zach I. / ZS  

Povinně 

volitelný B Cinema dance 1 50c/sem zápočet 3 

Ondřej Zach; M.A. 

Mary Carmel 

Angiolillo, Ph.D.; 

MgA. Priit Põhjala; 

Mgr. Eva 

Papoušková I. / ZS  

Povinně 

volitelný B Touch the Sound 1 

1p/týd 

1s/týd zápočet 2 

doc. Mgr. Jakub 

Kudláč I. / ZS  

Povinný 

(Hlavní) Montage workshop 2 

52c/sem 

4d/týd 2h 

praxe zápočet 4 

MgA. Tomáš 

Doruška, MgA. 

Adam Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 
I. / LS PZ 
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Trajkov 

Povinný 

(Hlavní) Montage workshop 3 

52c/sem 

4d/týd 2h 

praxe zápočet 4 

MgA. Tomáš 

Doruška, MgA. 

Adam Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov II. / ZS PZ 

Povinný 

Script Editing of a 

Short Film 4p/týd zkouška 2 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov II. / ZS ZT 

Povinný 

Script Editing of a 

Feature Film 2 4p/týd zkouška 3 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov I. / LS ZT 

Povinný 

Elementary film 

16mm 

10p/sem 

70c/sem 

10h praxe zápočet 4 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák I. / LS  

Povinný 

Consulting and second 

opinion 1 2d/týd zápočet 2 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

Michal Reich, 

Antonie Janková I. / LS  

Povinný 

Department assembly 

Poněšice 1 

30s/sem 8h 

praxe zápočet 2 

MgA. Tomáš 

Doruška I. / LS  

Povinný Technology - audio 

16p/sem 

10c/sem zápočet 2 

MgA. Tomáš 

Doruška, Mgr. 

Georgy 

Bagdasarov, PhD. I. / LS  

Povinně 

volitelný B 

Sound in 

Documentary 26p/sem zápočet 2 Viola Ježková II. / ZS  

Povinný 

(Hlavní) Montage workshop 4 

52c/sem 

4d/týd 2h 

praxe zápočet 4 

MgA. Tomáš 

Doruška, MgA. 

Adam Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov II. / LS PZ 

Povinně 

volitelný B 

History of Avant-

garde film 40p/sem zkouška 3 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák I. / LS  

Povinně 

volitelný B Guest Lecture 2 21p/sem zápočet 1 Ondřej Zach I. / LS  

Povinně 

volitelný B Touch the Sound 2 

1p/týd 

1s/týd zápočet 2 

doc. Mgr. Jakub 

Kudláč I. / LS  

Povinně Fiction Film Editing 40c/sem 
zápočet 5 MgA. Tomáš 

Doruška, doc. Mgr. 
I. / - PZ 
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volitelný A Practise 60h praxe Ivo Trajkov, MgA. 

Adam Brothánek 

Povinně 

volitelný B Soundtrack Aesthetics 2p/týd zápočet 2 

doc. Mgr. Jakub 

Kudláč I. / -  

Povinně 

volitelný A 

Seminary of Script 

Editing 2 

48s/sem 

12c/sem zápočet 3 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Michal Reich, MgA. 

Adam Brothánek II. / LS PZ 

Povinně 

volitelný B Editing cooperation 3 100c/sem zápočet 4 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov II. / LS  

Povinný 

Grammar of the film 

language 2 

2p/týd 

20c/sem zkouška 2 

MgA. Adam 

Brothánek II. / ZS  

Povinně 

volitelný B Editing cooperation 4 100c/sem zápočet 4 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov II. / ZS  

Povinný Technology - audio 

16p/sem 

10c/sem zápočet 2 

MgA. Tomáš 

Doruška, Mgr. 

Georgy 

Bagdasarov, PhD. I. / LS  

Povinný 

(Hlavní) Final Commission 1 10c/sem zkouška 1 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

Michal Reich, 

Antonie Janková, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr. Georgy 

Bagdasarov, PhD. I. / LS PZ 

Povinný 

Seminary to Theory of 

Montage 1 14s/sem zápočet 1 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., Mgr. Georgy 

Bagdasarov, PhD. I. / LS  

Povinný 

Script Editing of a 

Feature Film 2 4p/týd zkouška 3 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov I. / LS ZT 

Povinně 

volitelný B Surrealism 2s/týd zápočet 2 

prof. Ing. Mgr. 

Pavel Marek II. / LS  

Povinně 

volitelný B Visual theory 2 2p/týd zkouška 2 

MA Marla Beth 

Lazroe II. / LS  

Povinně 

volitelný A 

Documentary Film 

Editing Practise 

40c/sem 

60h praxe zápočet 5 

MgA. Tomáš 

Doruška, doc. Mgr. 

Ivo Trajkov, MgA. 
II. / - PZ 
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Adam Brothánek 

Povinně 

volitelný B 

Sound in 

Documentary 26p/sem zápočet 2 Viola Ježková II. / ZS  

Povinný 

Department assembly 

Poněšice 2 

30s/sem 8h 

praxe zápočet 2 

MgA. Tomáš 

Doruška II. / LS  

Povinný Theses seminary 1 12p/sem zápočet 2 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

Michal 

Reich, Antonie 

Janková, doc. Mgr. 

Ivo Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr. 

Georgy 

Bagdasarov, PhD. II. / LS ZT 

Povinně 

volitelný B Visual theory 1 2p/týd zkouška 2 

MA Marla Beth 

Lazroe II. / -  

Povinně 

volitelný B 

Assistance to Live 

Editing 1 30c/sem zápočet 2 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov II. / -  

Povinně 

volitelný B 

Professional 

internship 1 

50c/sem 

80h praxe zápočet 5 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

MichalReich, 

Antonie Janková, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr.Georgy 

Bagdasarov, PhD. III. / ZS  

Povinný Theses seminary 2 14p/sem zápočet 3 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

Michal 

Reich, Antonie 

Janková, doc. Mgr. 

Ivo Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr. III. / ZS ZT 
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Georgy 

Bagdasarov, PhD. 

Povinně 

volitelný B 

Archetypes of 

characters and 

situations in religions 

2 2p/týd zkouška 2 

Mgr. Libuše 

Martínková, doc. 

Mgr. Ivo Trajkov III. / ZS  

Povinně 

volitelný B 

Professional 

internship 1 

50c/sem 

80h praxe zápočet 5 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

MichalReich, 

Antonie Janková, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr.Georgy 

Bagdasarov, PhD. III. / ZS  

Povinně 

volitelný B History of Film Space 2p/týd zkouška 2 

Mgr. Georgy 

Bagdasarov, PhD. II. / LS  

Povinně 

volitelný B History of Animation 2p/týd zkouška 2 

prof. Mgr. Edgar 

Dutka II. / -  

Povinně 

volitelný B Visual theory 1 2p/týd zkouška 2 

MA Marla Beth 

Lazroe II. / -  

Povinný 

(Hlavní) Graduation project 

500c/sem 

20h praxe zápočet 18 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

Michal Reich, 

Antonie Janková, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr. Georgy 

Bagdasarov, PhD. III. / LS PZ 

Povinný Theses seminary 3 12p/sem zápočet 3 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

Michal 

Reich, Antonie 
III. / LS ZT 
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Janková, doc. Mgr. 

Ivo Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr. 

Georgy 

Bagdasarov, PhD. 

Povinný Theory of Montage 2 

2p/týd 

10c/sem zkouška 2 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., Mgr. Georgy 

Bagdasarov, PhD. - / ZS ZT 

Povinně 

volitelný B 

Focus on Film History 

and Theory 2 42p/sem zkouška 2 

Mgr. Petra 

Dominková, Ph.D. III. / LS  

Povinně 

volitelný B Teaching Practice 2 

15d/sem 

40h praxe zápočet 4 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

MgA. Tomáš 

Doruška III. / -  

Povinný Theory of Montage 2 

2p/týd 

10c/sem zkouška 2 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., Mgr. Georgy 

Bagdasarov, PhD. - / ZS ZT 

Povinný 

(Hlavní) Montage workshop 5 

52c/sem 

4d/týd 2h 

praxe zápočet 4 

MgA. Tomáš 

Doruška, MgA. 

Adam Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov III. / ZS PZ 

Povinný 

(Hlavní) Montage workshop 6 

52c/sem 

4d/týd 2h 

praxe zápočet 4 

MgA. Tomáš 

Doruška, MgA. 

Adam Brothánek, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov III. / LS PZ 

Povinný 

(Hlavní) Graduation project 

500c/sem 

20h praxe zápočet 18 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

Michal Reich, 

Antonie Janková, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr. Georgy 

Bagdasarov, PhD. III. / LS PZ 
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Povinný Theses seminary 3 12p/sem zápočet 3 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

Michal 

Reich, Antonie 

Janková, doc. Mgr. 

Ivo Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr. 

Georgy 

Bagdasarov, PhD. III. / LS ZT 

Povinně 

volitelný A Final project CDM 

260c/sem 

40h praxe zápočet 10 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov III. / LS PZ 

Povinně 

volitelný B 

Professional 

internship 2 

25c/sem 

50h praxe zápočet 3 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., MgA. Adam 

Brothánek, MgA. 

MichalReich, 

Antonie Janková, 

doc. Mgr. Ivo 

Trajkov, MgA. 

Tomáš Doruška, 

Mgr.Georgy 

Bagdasarov, PhD. III. / LS  

Povinně 

volitelný B 

Focus on Film History 

and Theory 2 42p/sem zkouška 2 

Mgr. Petra 

Dominková, Ph.D. III. / LS  

Povinně 

volitelný B Teaching Practice 2 

15d/sem 

40h praxe zápočet 4 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

MgA. Tomáš 

Doruška III. / -  

Povinný 

Character + 

psychology and 

personality profile 1 2p/týd zápočet 1 

Mgr. Karel 

Malimánek, doc. 

Mgr. Ivo Trajkov 

(Archetypy + 

Psychologie 

obrok) - / ZS  

Povinný Theory of Montage 1 

2p/týd 

6c/sem zkouška 2 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., Mgr. Georgy 

Bagdasarov, PhD. - / ZS ZT 

Povinný Theory of Montage 2 

2p/týd 

10c/sem zkouška 2 

doc. RNDr. MgA 

Martin Čihák, 

PhD., Mgr. Georgy 
- / ZS ZT 
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Bagdasarov, PhD. 

Povinný 

Character + 

psychology and 

personality profile 2 2p/týd zkouška 2 

Mgr. Karel 

Malimánek, doc. 

Mgr. Ivo Trajkov 

(Archetypy + 

Psychologie 

obrok) - / LS  

#N/A Volitelné celkem 600s/sem zápočet 18  - / -  

 Guest Lecture 3    Zach   

 Guest Lecture 4    Zach   

 

Assisting to Montage 

1  zápočet  Trajkov   

 

Assisting to Montage 

2  zápočet  Trajkov   

 

Tools of Directing 

Documentary 1    

Francesco 

Montagner   

 

Tools of Directing 

Documentary 2    

Francesco 

Montagner   

 

Department assembly 

Poněšice 3    Doruška   
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Montage workshop 1   PZ 

Typ předmětu Povinný (Hlavní) doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

52c/sem 4d/týd 2h 

praxe 

hod.  102 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, dílny, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the course paper 

presentation 

completion of the final exam 

minimum 80% participation in the total classes. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting and teaching at some of the courses. Creation of this syllabus. 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška, MgA. Adam Brothánek, doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The workshop should accentuate the open form of thinking about film and through the film, namely video and audio, 

monitor their relationships (not only) with an emphasis on editing and the open-form sequence-shot film. 

                                            

The workshop is defined space-time in which students receive pedagogical leadership not only in school exercises and 

work on their studies, but also in the wider framework of their future profession. Based on theoretical and practical 

reflections on specific topics builds a method of specific "film" thinking. 
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Topics: 

1•         Short overview of diverse styles of films and filmmakers from different periods and countries 

2•         Overview of the film elements of an introduction to narrative theory in films 

3•         Difference between STORY and TOPIC in films. Different types of narrative and narrators. How the story is    

expressed by characters - setting - events 

4•         Review of different editing techniques and their dramatic value 

5•         Kuleshov Effect – Context Creates Meaning 

  

Key words: Topic, Direction, Critical thinking, Analogy, Situation, Character, Storyboard, Filmmaking, Film language, 

Kuleshov Effect, Interpretation 

  

Editing exercise: The Chase: One character chasing another. Students learn how to effectively show time and space 

relations. 

  

Photoplay exercise: A photoplay consisting of 12 – 15 photographs. Student should demonstrate the ability to tell a 

simple story in images. Each image represents a shot in a silent movie and their order should be marked on the back 

side of the photographs. Each should capture a characteristic moment of the assumed shot regarding content and 

composition. If the content or composition of the shot changes significantly, 2 pictures are required – one representing 

the opening phase and the second one the closing phase (pictures should be marked 2, 2a, etc.) A simple plot outline 

should be attached to the photoplay – but it should of course be comprehensible without it too. Because the content, 

composition and structuring of the photoplay are assessed, it is required that the student takes the pictures by himself. 

It will be considered the rule of 180 degree.. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

- Walter Murch: In the Blink of an Eye 

Silman-James Pr; 2. revised edition (2001), 

ISBN-10: 1879505622 | ISBN-13: 978-1879505629, 148 pages 

  

- Ralph Rosenblum and Robert Karen - When the shooting stops...the cutting begins ISBN-10: 0306802724; ISBN-13: 

978-0306802720 

  

The Technique of Film Editing 

Compiled by Karel Reisz, Gavin Millar Editioni llustrated Publisher Focal Press, 2010 ISBN 0240521854, 

9780240521855 Length 346 pages 



31 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Script Editing of a Feature Film 1   ZT 

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

4p/týd hod.  48 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the course paper 

presentation 

completion of the final exam 

minimum 70% participation in the total classes. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Teaching all courses. Creation of this syllabus. 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

A practical introduction to dramaturgy of a feature film - the primary elements, structure, and rules of the structure of a 

film, including the structural-dramaturgical specifics of individual film genres, taking into account the model definition 

of a story, as practised in American cinematography, and the seeming dramaturgical „open-endedness“ of auteur and 

independent film. 

  

1] Through the analysis of feature films, the following principles are examined and explained: three act story structure, 

plot points, the function of exposition, the catalyst, rising action, crisis, climax, culmination, resolution; idea, theme, as 

well as ability to create smaller parts of a movie - sequences and internal scene structure. 

2] Most importantly, students will learn to analyze films according the sequence method, and to employ it in their own 

creative work and filmmaking. 
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Studijní literatura a studijní pomůcky 

 The Screenwriter's Workbook 

Syd Field, Publisher: Delta; Revised edition (October 31, 2006) ISBN-10: 0385339046, ISBN-13: 978-0385339049 

  

 Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting 

Robert McKee, ReganBooks; 1 edition (November 25, 1997), ISBN-10: 0060391685, ISBN-13: 978-0060391683 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Basic 16mm exercise    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

16c/sem 6h praxe hod.  22 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the course paper 

presentation 

completion of the final film and an exam 

minimum 70% participation in the total classes. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

Stručná anotace předmětu 

The workshop should accentuate the open form of thinking about film and through the film, namely silent 16mm 

material. 

It is considered as a preparation for a next and more complex exercise called “Elementary film”. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

http://www.steenbeck.com/16mm.php 

 

        

http://www.steenbeck.com/16mm.php
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The Film Developing Cookbook (Darkroom Cookbook, Vol. 2) 

by Steve Anchell (Author), Bill Troop (Author) 

Paperback: 163 pages 

Publisher: Focal Press; 1 edition (December 21, 1998) 

Language: English 

ISBN-10: 0240802772 

ISBN-13: 978-0240802770 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Character + psychology and personality profile 1    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd hod.  24 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the course paper 

presentation 

completion of the final exam 

minimum 70% participation in the total classes. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Mgr. Karel Malimánek, doc. Mgr. Ivo Trajkov (Archetypy + Psychologie obrok) 

Stručná anotace předmětu 

In the first semester, mental illnesses and basic personality characteristics are examined. The second semester centers 

around video samples with these personality types in crystallic form and the course leads to understanding and 

practical application of knowledge obtained in the work with actors and to the ability of continuous portrayal of 

characters' development.  

  

The course aims to explain to students of editing the process of creating characters out of cooperation between the 

actor and the director, because the editor is the next, and an equally important, co-creator of characters. The aim for 

student is also to understand the rules of human behaviour with relation to the fictive film character. 

  

The course attempts to show students the entire process of creation of a dramatic character from the first reading of a 
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script to the final outcome. This process should be viewed from the point of the actor since the beginning of his or her 

work, through the search of outer and inner characteristics of the character, to the final shooting of film material as a 

basis for the editor's work. Crucial is the understanding of creative input of the actor and the director, as well as the 

editor's responsibility of maintaining this input and its comprehensibility in the final form. The same topic will be 

viewed from the point of the director, starting with the selection of actors, their inspiration and directing with regard to 

various personality types. Understanding of the actor's and director's work on the character is an important starting 

point for the work of the editor, who seemingly works with the finished material, but his or her participation on the 

outcome depends directly on his or her ability to become a part of the previous process. Knowledge from this seminar 

should be used and tested in practice in specialized exercise in which students themselves will assume the position of a 

director. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Brenner, C. (1982). The mind in conflict. International Universities Press Inc. 

Hardcover: 394 pages 

Publisher: Wiley; 1 edition (January 18, 2011) 

Language: English 

ISBN-10: 0470684712 

ISBN-13: 978-0470684719 

De Lauretis, T. (1987). Technologies of gender: Essays on theory, film, and fiction (Vol. 441). Indiana University Press. 

Language: English; ISBN-10: 9780253204417 

 

Lebeau, V. (2005). Lost angels: psychoanalysis and cinema. Routledge. Reference - 180 Pages 

ISBN 9780415107211 

 

Freud, S. (1978). The interpretation of dreams. Hayes Barton Press. ISBN-10: 0465019773; ISBN-13: 978-0465019779 

 

Gabbard, G. O. (Ed.). (2001). Psychoanalysis and film. Karnac Books. Publisher : Karnac Books, Cover : Paperback,Pages : 

248, ISBN 13 : 9781855752757  ISBN 10 : 1855752751 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

 Grammar of the film language 1    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd 20c/sem hod

. 

 44 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

80% participation in lectures 

Activity in lectures 

Development of the tasks & Presentation 

Completion of the final exam. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující MgA. Michal Reich, MgA. Adam Brothánek 

Stručná anotace předmětu 

Students explore the basics of film language and the use of various visual expressions in particular situations. From 

protagonist/antagonist exposition to multiple characters dialogue, the lectures cover majority of the common themes 

present in narrative films.  

 

Accompanied by film analysis, debate and discussions, the students work on assignements – either storyboarding short 

scenes with given topic or editing raw footage from contemporary film related to the topic of the lecture. The aim is to 

consciously use the film language in order to express the desired meaning.  

 

Topics: 

•           Semiotics I (signs, codes, sign models) & Film Language (Storyboards, Floorplans, Technical Scripts) 

•           Exposition of the character I 

•           Semiotics II (Connotation, Denotation, Tropes, Metaphor, Metonymy, Synecdoche): Expressing The Abstract 

•           Exposition of the character II: Several Characters & Basic Conflict 
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•           Script Breakdown & Director‘s Analysis (Breakdown Methods/Core Event/Character Events/Beats/Subtext) 

•           Dialogue I (Line Of Action/Position vs Location/Editing & Visual Rhythm) 

•           Dialogue II: Multiple Actors (Mise-en-scène, Convergent/Divergent Editing) 

•           Kinesthetics I: The Body Language versus The Film Language  

•           Kinesthetics II: The Body Genres (Action/Dance/Sex Scenes) 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen 

by Steven D. Katz 

Series: Michael Wiese Productions 

Paperback: 366 pages 

Publisher: Focal Press; 1 edition (July 31, 1991) 

Language: English 

ISBN-10: 0941188108 

ISBN-13: 978-0941188104 

 

Grammar of the Film Language 

by Daniel Arijon 

Paperback: 624 pages 

Publisher: Silman-James Pr; Reprint edition (September 1991) 

Language: English 

ISBN-10: 187950507X 

ISBN-13: 978-1879505070 

  

Narration in the Fiction Film 

by David Bordwell 

Paperback: 370 pages 

Publisher: University of Wisconsin Press (September 15, 1985) 

Language: English 

ISBN-10: 0299101746 

ISBN-13: 978-0299101749 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Synchronization week    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

30p/sem hod.  30 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Attendance, active participation, successful presentation of film fulfilling the assignment. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Ondřej Zach, MgA. Tomáš Doruška 

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

An intensive out-of-Prague workshop aimed mainly at getting to know each other through lectures, screenings and 

practical exercises. The course provides an opportunity for new students to meet, individually or in a small group, for a 

time of discussion with FAMU lecturers and study program guarantors. Students get acquainted with detailed 

curriculum and are introduced a workflow process. This intense course also gives an opportunity to students to present 

their work to the others so they can possibly find partners for future collaboration.  

 

Learning outcomes 

By the end of the course students will: 

- understand the structure of curriculum and its goals 
- get familiar with all of the first - year students and the FAMU teachers 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Orientation week    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

30p/sem hod.  30 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Attendance and active participation 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Ondřej Zach, MgA. Tomáš Doruška 

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

This course aims to help students with their better adaptation to a new environment and makes them comfortable in 

their academic and social contexts. Students are introduced FAMU and other school facilities as well as a school study 

on-line system what enables them successfully complete registration process. An integral part of this course is a 

cultural and language introduction.  

 

Learning outcomes 

By the end of the course students will: 

- Understand the degree requirements met by study program curriculum 

- Is knowledgeable about departments location and contact information so that future questions may be directed 

appropriately 

- Use the school on-line system  

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Prague Paranoia    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

24c/sem hod.  24 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Attendance, active participation, successful presentation of film fulfilling the assignment. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující MgA. Priit Põhjala  

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

Based on a silent and simple activity, students will shoot, direct and edit a short one to 3 minute Colour 16mm film that 

will focus on the use of visual film language to clearly express a simple situation. Story content will either be developed 

in the workshop or assigned by the workshop mentor. 

 

Students shoot their projects exterior working with natural daylight only.  

Students experiment in the basics of cinematic language, including a selection of shots, field size, and camera angles, to 

properly and clearly communicate an action that has been divided into several different shots. 

 

Learning Outcomes 

By the end of the course students will: 

- learn to load and operate a Bolex 16mm camera, to set exposure, to select an appropriate field size, and to 
appropriately compose a shot 

- edit a film copy on a flatbed 
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- become better acquainted with the rules of editing continuity as well as montage construction 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Technology - video    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

16p/sem 10c/sem hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the classes 

completion of the final exam 

minimum 70% participation in the total classes 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška 

Stručná anotace předmětu 

        

Meant for beginners as well as advanced students. We will maintain comprehensibility but allow for more specialized 

questions. Students should already be familiar with the basics of work in FCP and AVID. 

1) Specifics of FCP environment, basic environment settings. Support programs. 

2) Problems with format processing. Scan. /MOV, AVCHD, XDCAM, RED, MP4, DPX/. 

3) The choice of codecs for smooth editing. 

4) The continuity in handling the materials to audio workstations, color corrections and laboratories. 

5) Sharing materials with co-creators – h.264, wetransfer.com 

6) Methods of experts depending on the type of projects. 
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Studijní literatura a studijní pomůcky 

Official manuals of the SW products AVID, FCP, DaVinci, Adobe 

 

Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users 5th Edition 

by Sam Kauffmann (Author), Ashley Kennedy (Author) 

Paperback: 486 pages 

Publisher: Focal Press; 5 edition (July 6, 2012) 

Language: English 

ISBN-10: 0240818563 

ISBN-13: 978-0240818566 

 

Avid Uncut: Workflows, Tips, and Techniques from Hollywood Pros 

by Steve Hullfish (Author) 

Paperback: 416 pages 

Publisher: Focal Press; Pap/Psc edition (May 6, 2014) 

Language: English 

ISBN-10: 0415827647 

ISBN-13: 978-0415827645 

 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Czech Avant-garde Film    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

24p/sem hod.  24 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 
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Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Grading and Assessment: 

1. Class Attendance and participation: mandatory in order to pass the course. 
2. Written Exam: a test, which will examine students’ basic knowledge of the material covered in class.  

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

Czech avant-garde and experimental film in historical overview, we will follow the path of those films and authors, 

whose creation and work was driven by an inner need of expression or the desire of discovering unique and author-

bound means of expression of the film language. 

  

There are two key aspects that specify the history of the Czech avant-garde film (sometimes called as an experimental 

film): The first would be the discontinuity of its development, caused mostly by the social and historical changes of the 

20th century that took place in central Europe. The second aspect is a certain retardation and delayed development, 

compared to similar movements in Europe or overseas. We can determine three fairly isolated stages in the 

development of Czech avant-garde during the 20th century: the thirties, seventies-eighties and finally the nineties. 

Thus the significance of the Czech avant-garde cannot be simply derived from a comparison with the development in 

other countries and a fixation on the superficial criteria of „novelty“ or „freshness“. The main criterion should be how 

these mentally independent films managed to address and affect the social situation and cinematography of the time. 

 

Learning Outcomes 

By the end of the course students will: 

- understand the basic terms (events) from Czechoslovakian history (First Czechoslovak Republic, Munich 
Agreement, German Occupation – Protectorate, February 1948, Prague Spring 1968, Normalization, Velvet 
revolution  etc) 

- explain the basic political, cultural and social differences in the  certain period of Czechoslovak history 
- describe the mutual relationship between Cs. Avant-garde-Film and the other branches of art 
- define the peculiarities of the Cs. Avantgarde and their changings during the 20th century („classical 

avantgarde“ of the 30s,  “Amateurs's underground”film of the 70s- 80s, experimental film of the 90s, etc.) 
- analyse the contribution of the most important persons of  Cs. Avantgarde film (Alexander Hackenschmied, 

Čeněk Zahradníček, Karel & Irena Dodalovi, Jiří Lehovec, Miroslav Janek, Petr Skala, Pavel Marek, Martin 
Blažíček etc.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Guest Lecture 1    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

18p/sem hod.  18 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Attendance 75% 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Ondřej Zach 

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

Course consists of the presentations by variety of  guest speakers, professionals from both outside and from within the 

school, both from abroad and from Czech and Slovak Republic, in connection with a particular film or audiovisual work. 

The presentation have a form of screening followed by the lecture, artist talk or guided Q&A session. Individual sessions 

cover different individual aspects of filmmaking – directing, scriptwriting, cinematography, sound, editing, producing 

etc. Students are confronted with alternative views of those aspects and have an opportunity to ask questions and 

actively participate in discussion.  

 

Learning Outcomes 

By the end of the course students will: 

- recognize different aspects of filmmaking 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Cinemadance 1    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

50c/sem hod.  50 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Attendance and active participation.  

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Ondřej Zach; M.A. Mary Carmel Angiolillo, Ph.D.; MgA. Priit Põhjala; Mgr. Eva 

Papoušková 

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

An intensive out-of-Prague workshop aimed at making a short film based on the specification. Cinemadance helps to 

prepare students - filmmakers to create short films within a structured, supportive „boot camp“ environment that 

promotes creativity and maximizes collaboration. By completion, all the challenges of the boot camp have been met - 

participants have completed their shorts as a direct result of the collaborative process.  

The workshop is designed to serve the needs of a variety of students, all students, regardless of level, gain an 

understanding of the requirements and rigors of filmmaking, as well as experience the exhilaration of making a short 

film in a group with assigned positions. 

 

Learning Outcomes 

By the end of the course students will: 

- experience adaptability, resilience and a search for creative solutions 
- extend appreciation for disciplines outside of their specialty, develop mutual respect for each other's 

contributions  
- apply strategies for creative collaboration 
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Studijní literatura a studijní pomůcky 

 

 

 



54 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Touch the Sound 1    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

I. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

1p/týd 1s/týd hod.  24 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky, semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Attendance, active participation in the practical part and discussions 

 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. Mgr. Jakub Kudláč 

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

In the practical part students will be offered with short silent movies (practical exercise of the Camera department - 

Anticorro ) and asked to creatively design sound track for them, using sound to enhance, or change story using sound as 

a creative tool of storytelling. The purpose of these short exercises is not to achieve some excellence in sound 

engineering, but literally touch the expressive possibilities of sound in cinema. Class will be organized in 4 hours blocks 

in 7 lectures, dedicated to both - theoretical and practical part. 

 

First lecture - Practical part: The Night; Theoretical part: How to narrate through sound? 

Second lecture - Practical part: Review of student’ s work in progress; Theoretical part: Asynchronism as a creative 

device in using sound. 

Third lecture - Practical part: Presentation, commentary and evaluation of practical exercise The Night; Theoretical 

part: Introduction into soundscapes, and basic exploration of open possibilities of next practical exercise Our universe. 

Fourth lecture - Practical part: Review of student’ s work in progress (exercise Our Universe); Theoretical part: 
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Soundscapes and atmospheres in modern cinema. 

Fifth lecture - Practical part: Presentation, commentary and evaluation of practical exercise Our Universe; Theoretical 

part: Introduction to way we can use music in narration. Presentation of last practical exercise Breathe the Music. 

Sixth lecture - Practical part: Review of student’ s work in progress; Theoretical part: Lecture on semantic function of 

music. 

Seventh lecture - Presentation, commentary and evaluation of practical exercise Breathe the Music. 

 

Learning Outcomes 

By the end of the course students will: 

- broaden their skills - both analytical and practical - in the scope of sound in storytelling 
- get practical experience of the power and possibilities based on deep insight into theoretical background of the 

sound design 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Recommended reading 

David Schonnaschein - Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema , Michael 

Wiese Productions, 2001. 

Michel Chion, Walter Murch - Audio-Vision: Sound on Screen, Columbia University Press , 1994 

Monaco James – How to read a film: The Art, Technology, Language, history, and Theory of Film and Media, Oxford 

University Press, 1977. 

 

Recommended films: 

A Man Escaped (Robert Bresson, 1956) 

Rumble Fish (Francis Ford Coppola, 1983) 

Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979) 

The Conversation (Francis Ford Coppola, 1974) 

Blue Velvet (David Lynch, 1986) 

Berberian Sound Studio (Peter Strickland, 2012) 

Repulsion (Roman Polanski, 1965) 

Caché (Michael Haneke, 2005) 

No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007) 

2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968) 

Schindler's List, (Steven Spielberg, 1993) 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Montage workshop 2   PZ 

Typ předmětu Povinný (Hlavní) doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

52c/sem 4d/týd 2h 

praxe 

hod.  110 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, dílny, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

activity in the lectures/exercises/classes 

presentation of the editing co-operations and department exercises 

minimum 80% participation in the total classes. 

Completion of a film and a submitted explication. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting, supervising and partly teaching at some of the courses. Creation of this syllabus. 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška, MgA. Adam Brothánek, doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The workshop should accentuate the open form of thinking about film and through the film, namely video and audio, 

monitor their relationships (not only) with an emphasis on editing and the open-form sequence-shot film 

  

The workshop is defined space-time in which students receive pedagogical leadership not only in school exercises and 

work on their studies, but also in the wider framework of their future profession. Based on theoretical and practical 

reflections on specific topics builds a method of specific "film" thinking. 

  

Exercise: Setting the Table - Three or more characters sitting around the table. Dialogue scene. Student learns how to 

edit shots together with more actors seated. Learns how to respect lines of action in more complex situation, how to 

show a character appearing or leaving. 
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Topics: 

1 Overview of course activities, contents, and methodology. 

2 Camera exploration. Sound exploration. 

3 Overview of the film elements of a movie. 

4 Difference between STORY and TOPIC in films. 

5 Different types of narrative and narrators. 

6 How the story is expressed by characters - setting – events. 

7 Review of different editing techniques and their dramatic value. 

8 Editing process. Rough cuts screening. 

9 Filmic time-filmic space. 

10 Kuleshov Effect – Context Creates Meaning. 

11 Identifying the communicative aspects and dramatic value of Film Language. 

12 Review and presentations of the semester exercise. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Writings, 1922-1934: Sergei Eisenstein Selected Works, Volume 1 

by Sergei M. Eisenstein (Author), Richard Taylor (Editor) 

ISBN-13: 978-1848853553 

ISBN-10: 1848853556 

  

Towards a Theory of Montage: Sergei Eisenstein Selected Works, Volume 2 Reissue Edition 

by Sergei M. Eisenstein (Author), Richard Taylor (Editor) 

ISBN-13: 978-1848853560 

ISBN-10: 1848853564 

  

Theory of the Film: Character and Growth of a New Art 

by Béla Balázs 291 pages Publisher: Dover Publications (1970) Language: English ISBN-10: 0486226859 ISBN-13: 978-

0486226859 

  

The Art of the Film 

by Ernest Lindgren 
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292 pages 

Publisher: Spalding Press (December 20, 2011) 

Language: English 

ISBN-10: 1447442393 

ISBN-13: 978-1447442394 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Seminary to Theory of Montage 1    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

14s/sem hod.  14 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

- activity in the lectures/exercises/classes 

- presentation of a given topic 

- minimum 80% participation in the total classes 

- completion of the final exam 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

Reading academic texts and excerpts, interpretation of its meaning and discussion. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Cinema All the Time 

edited by: Jaroslav Anděl, Petr Szczepanik 

published by: NFA 

in year: 2008 

ISBN 978-80-7004-137-6 

number of pages: 316 
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binding: paperback 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Final Commission 1   PZ 

Typ předmětu Povinný (Hlavní) doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

10c/sem hod.  10 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Quality of the practical exercises, written explication and defense. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Presence at the commission - jury. 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal Reich, Antonie 

Janková, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

Verification of the achieved skills and adoption of theory knowledge in implementation of defined student exercises. 

At the exam students present work created in their programme year. The practical exercises form the main part of the 

Commissional exam. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Script Editing of a Feature Film 2   ZT 

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

4p/týd hod.  56 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the course paper 

presentation 

completion of the final exam 

minimum 70% participation in the total classes. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Teaching all courses. Creation and updating this syllabus. 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

A practical introduction to dramaturgy of a feature film - the primary elements, structure, and rules of the structure of a 

film, including the structural-dramaturgical specifics of individual film genres, taking into account the model definition 

of a story, as practised in American cinematography, and the seeming dramaturgical „open-endedness“ of auteur and 

independent film. 

  

Topics: 

  

•           reality and film (references, plausibility, credibility etc.) and principles of expression in film 

•           story and its necessary elements, film – pyramid, differences between a story and a way of storytelling; 
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interpretation – meaning, reference, purpose, motif (and its relation to topic) 

•           storyteller, author and viewer; their relationship and position in storytelling; types of storyteller depending on 

the point of view; storyteller's reliability 

•           story – synchronic and diachronic perception of story, story and theme 

•           narrative structures and their comparison, structure of tragedy according to Aristotle; genre and its functions 

•           dramatic situation of drama and its three parts 

•           prologue, epilogue, exposition, "hook", difference between prologue and exposition 

•           three-act structure, difference between "plot point one", "plot point two" and dramatic situation of drama 

•           relation between plot and character; elements of character; ostension 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. Margaret Mark, 
Carol Pearson, McGraw-Hill; 1st edition (February 6, 2001) , ISBN-10: 0071364153, ISBN-13: 978-0071364157 

  

The Writer’s Journey (Mythic Structure for Writers) 

Christopher VOGLER, Michael Wiese Productions. USA. 2007. ISBN: 978-1-932907-36-0 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Elementary film 16mm    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

10p/sem 70c/sem 10h 

praxe 

hod.  100 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Basic 16mm exercise 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky, cvičení, 

praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

presentation 

completion of the final film and an exam 

minimum 70% participation in the total classes. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

Stručná anotace předmětu 

A specialized exercise aimed at a familiarization with the basic composition methods of the film storytelling. 

 

The student will film and edit a short etude based on a detailed technical script (storyboard). The etude will include the 

basic composition methods (parallel montage, cross editing, handover of object, use of the rule – line of an action etc.). 

The exercise is realized by a classic film technology (16 mm) including the editing and sound (one audio reel). 

Individual laboratorial work. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Practical exercise follows the theoretical classes (Theory of Montage). 
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The Film Developing Cookbook (Darkroom Cookbook, Vol. 2) 

by Steve Anchell (Author), Bill Troop (Author) 

Paperback: 163 pages 

Publisher: Focal Press; 1 edition (December 21, 1998) 

Language: English 

ISBN-10: 0240802772 

ISBN-13: 978-0240802770 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Consulting and second opinion 1    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2d/týd hod.  28 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

participation 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal Reich, Antonie 

Janková 

Stručná anotace předmětu 

Consultation should accentuate the open form of thinking about film and through the film, namely video and audio, 

monitor their relationships (not only) with an emphasis on editing and the open-form sequence-shot film. 

  

Students receive pedagogical leadership and consultations of exercises created in the workshop Montage workshop. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Own material (film exercises) 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Department assembly Poněšice 1    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

30s/sem 8h praxe hod.  38 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky semináře, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Activity in the lectures/exercises/classes 

- presentation of the film editing cooperation 

- minimum 48 hours participation 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška 

Stručná anotace předmětu 

Development of communication skills and the social relationships among students and students and instructors. 

  

The content of the assembly are projections, analysis and discussions on the content, form and message of the film 

work. The assembly is enriched with sports and social activities in the Study and Training Centre Poněšice. 

The assembly in Poněšice is primarily a space for the projection of unfinished students and teachers films. An integral 

part is a discussion. 

Students who do not yet have any film for projection should about 5-10 min. present their current projects (story, 

characters, concepts, research ...). 

  

Typical program of the assembly: 
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Thursday 

2 pm – Case study - projection of an independent movie R'utobös 1996 by Tomas Doruska and GelGit 2011 

4 pm – Case study - projection of 16mm amateur films in presence of their author Petr Slabý 

7 pm – projection of films from the first year of Editing department (KSS FAMU) 

(Basic excercises 16mm on two reels, in collaboration with KR, KDT, CAS or KAT) 

9.30 pm – Step Across the Border, 1990, Werner Penzel 

  

Friday 

9 am – projection of the second year of KSS and KZT 

11 am  – Rock in Opposition – the audio presentation by Petr Slabý 

3 pm – 6 pm – Psychology and Film, Karel Malimánek (Modul) 

7 pm – projection of the fourth year of KSS and KZT 

9 pm – Nikdo se nebude smát (No One Shall Laugh, Czechoslovakia, 1966, 94 min, directed by Hynek Bočan) – film 

projection with in depth introduction by Ivo Trajkov 

  

Saturday 

9 am – 1 pm – projection of the Master's level of KSS and KZT 

2 pm – Můj pes Killer (My Dog Killer, Slovakia / Czech Rep., 2013, 87 min, directed by Mira Fornayová) – projection with 

Drahomíra Vihanová in attendance 

4 pm – projection of Bachelor's level of KSS and KZT 

7 pm -  Case study - Pevnost (Fortress, 35 mm, 1994, 97 min) – projection with Drahomíra Vihanová in attendance 

9 pm – KSS's department meeting 

  

Sunday 

possibility for KZT projections 

10 am – Celý svět se směje (The World Is Laughing, Soviet Union, 1934, 96 min, directed by Grigori Aleksandrov) – 

introduction by students 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

- two 35mm films from world cinema fund, 

- two Czech newest 35mm film/s (usually edited by Montage mentors - Case study) 

- practical students exercises 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Technology - audio    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

16p/sem 10c/sem hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

completion of the final task and an exam (test) 

minimum 70% participation in the total classes. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška, Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

An overview of audio norms and codes, basic knowledge of programs of audiovisual post-production. Analysis of shown 

materials. Technical aspects of operating with sound handling and its transformation. 

       

Working procedures originate from separated stores of media and projects. The introduction proceeds through 

working procedures of basic sound editing - from loading the material into the computer through the rough assembly 

sequence, refining adjustments, various types of manipulations of content parts to variations of forming the output 

format. 

 

Familiarization with basic technical and technological methods in sound editing and standard rules which must be 

followed during sound editing before its submittion to the sound studio. 
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-OMF 1 and 2. AAF. Video compression. Panorama, effects, volume. 16/24bit. 44.1 a 48kHz. 

-Multichannel sound (especially 5.1). 

-The correct technological procedure from shooting to editing and laboratory  

(flex files, keycode, timecode, sound formats OMF1 and OMF2, aiff, wav; mxf, aaf) 

-General principles of compression of the TV and digital signal  

(DCP, M-JPEG, TGA sequence, MPEG-2, DV, DivX, XDCAM, 2k, 4k etc.) 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Official manuals of ProTools software, Adobe, AVID, FCP, DCP-O-MATIC, DaVinci. 

 

http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/User_Guide/Pro-Tools-12-Documentation 

 

https://vimeo.com/help/compression 

 

Avid Uncut: Workflows, Tips, and Techniques from Hollywood Pros 

by Steve Hullfish (Author) 

Paperback: 416 pages 

Publisher: Focal Press; Pap/Psc edition (May 6, 2014) 

Language: English 

ISBN-10: 0415827647 ISBN-13: 978-0415827645 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Editing cooperation 1    

Typ předmětu Povinně volitelný A doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

170c/sem 40h praxe hod.  210 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, praxe 

http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/User_Guide/Pro-Tools-12-Documentation
https://vimeo.com/help/compression
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Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

presentation at the Montage Workshops and Second Opinion meetings 

activity during the exercises/consultations 

development of the edit 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Leads the exercise from the beginning to the end. 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The aim of this group exercise from the Montage point of view is a practical use of theoretical knowledge gained in the 

studies, as well as development of basic professional habits in the collaboration with the director and other co-workers 

during the creation of a film work. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Audiovisual exercises of FAMU CDM, CIN KK and even Czech FAMU student footage. 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  History of Avant-garde Film    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

40p/sem hod.  40 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Grading and Assessment: 

- Class Attendance and participation: mandatory in order to pass the course. 
- Written Exam: a test, which will examine students’ basic knowledge of the material covered in class.  

 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

Stručná anotace předmětu 

Course Description 

This course will examine the evolution of avante-garde film over the course of the 20th century.  Students will become 

acquainted with nearly all strains of avante-garde film (i.e. cinéma pur, non-objective film, surrealist´ film, formal film, 

structural/material film, found-footage film, assemblage and collage film etc.) with the objective of demonstrating the 

vast possibilities of film language (filmic devices, film technique, methods of montage or animation, etc) in non-

narrative cinema. Each lesson is accompanied by various examples screened on DVD or VHS. 

 

The whole course is divided in two parts: 

Part A – A Historical overview of Film Avant-garde during the 20th century 

Part B – The Seven faces of the Avant-garde - detailed analysis of diverse strains of Avant-garde film   

 

Learning Outcomes 
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By the end of the course students will be able to: 

- understand the basic periods of historical “development” of Film Avant-garde during the 20th century 
-  explain the terms from historical point of view (First Avant-garde, Second or Forundeground Avant-garde, 

Third Avant-garde or Underground Film, Expanded cinema, „Recycled and recycling“ Avant-garde) 
- explain and analyse the specific branches („faces“) of the Film Avant-garde (absolute film, pure film, narrative 

avant-garde film, trance film, assemblage film, found-footage film, structural film, metric film, spontaneous film 
etc) 

- define the peculiarities of each of branches („faces“) mentioned above 
- analyse the contribution of the most important persons of  history of Film Avant-garde (Walther Ruttmann, 

Hans Richter, Man Ray, Len Lye, Maya Deren, Kenneth Anger, Stan Brakhage, Bruce Conner, Stan Vanderbeek, 
Jonas Mekas, Peter Kubelka, Kurt Kren etc) 

  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 Recommended reading 

P. A. Sitney: Visionary Film; New York 1974, new edition 2000 

Malcolm LeGrice: Abstract Film and Beyond; London 1977 

James Peterson: Dreams of Chaos, Visions of Order: Understanding the American Avant- Garde Cinema; Wayne State 

University Press, Detroit 1994 

 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Guest Lecture 2    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

21p/sem hod.  21 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Attendance 75% 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 
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Vyučující Ondřej Zach 

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

Course consists of the presentations by variety of  guest speakers, professionals from both outside and from within the 

school, both from abroad and from Czech and Slovak Republic, in connection with a particular film or audiovisual work. 

The presentation have a form of screening followed by the lecture, artist talk or guided Q&A session. Individual sessions 

cover different individual aspects of filmmaking – directing, scriptwriting, cinematography, sound, editing, producing 

etc. Students are confronted with alternative views of those aspects and have an opportunity to ask questions and 

actively participate in discussion.  

 

Learning Outcomes 

By the end of the course students will be able to: 

- recognize different aspects of filmmaking 
 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Touch the Sound 2    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

I. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

1p/týd 1s/týd hod.  28 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky, semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Attendance, active participation in the practical part and discussions 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. Mgr. Jakub Kudláč 

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

The course will cover following topics 

3. Use of effect units and understanding them 
On this subject we will walk through the all types of effect and will explain how they operate. 

4. Synthesis 
There are several types of synthesis. There are plenty of instruments on the market, some are based on 

classical synthesis (of specific type), some are hybrids between synthesis and sampler, and they all are 

powerful tools in the process of sound design. 

5. Workflow in industry (sound) 
This topic will cope with the workflow in sound pre-production, shooting and post production during the 

creation of a movie. Every stage has its specific problems and needs. 

6. Mixing (theory and practice) 
Mixing of the movie is the last stage of post production, and so it represents usually the last possibility to 

improve (or even save) your work. We will try to walk you through some examples of how mixing is affecting 

the final shape of a movie. 
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Learning Outcomes 

By the end of the course students will: 

- broaden their skills - both analytical and practical - in the scope of sound in storytelling 
- get practical experience of the power and possibilities based on deep insight into theoretical background of the 

sound design 
- experience how mixing is affecting the final shape of a movie 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 

Recommended reading 

David Schonnaschein - Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema , Michael 

Wiese Productions, 2001. 

Michel Chion, Walter Murch - Audio-Vision: Sound on Screen, Columbia University Press , 1994 

Monaco James – How to read a film: The Art, Technology, Language, history, and Theory of Film and Media, Oxford 

University Press, 1977. 

 

Recommended films: 

A Man Escaped (Robert Bresson, 1956) 

Rumble Fish (Francis Ford Coppola, 1983) 

Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979) 

The Conversation (Francis Ford Coppola, 1974) 

Blue Velvet (David Lynch, 1986) 

Berberian Sound Studio (Peter Strickland, 2012) 

Repulsion (Roman Polanski, 1965) 

Caché (Michael Haneke, 2005) 

No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007) 

2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968) 

Schindler's List, (Steven Spielberg, 1993) 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Fiction Film Editing Practise     

Typ předmětu Povinně volitelný A doporučený 

ročník/semestr 

I. / - 

Rozsah studijního 

předmětu 

40c/sem 60h praxe hod.  100 kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Quality of the practical exercises, written explication and defense. 

80 percent of course attendance. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Consults the work.  

Vyučující MgA. Tomáš Doruška, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Adam Brothánek 

Stručná anotace předmětu 

Course is a workshop in which the students edit several various scenes from raw material of a selected feature film. 

This covers basic trade knowledge as well as editing aesthetic principles. The program is supplemented by a summaries 

in lectures and debates. This subject of investigation is the editing of the narrative of a feature film and its particulars.  

 

Editing is explored as an important narrative component requiring a method of thinking that is oriented specifically 

towards film and is and integral part of the complex process of direction. Accompanied by debate and discussions, in 

the course students edit several scenes of raw materiál from a fiction film, and acquire basic knowledge of both the craft 

and the aesthetic principles of narrative film editing. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Rough audiovisual material or rough cut of an existing (archival) movie. 

 

The Technique of Film Editing 

Compiled by Karel Reisz, Gavin Millar Editioni llustrated Publisher Focal Press, 2010 
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ISBN 0240521854, 9780240521855 Length 346 pages 

 

Walter Murch: In the Blink of an Eye 

Silman-James Pr; 2. revised edition (2001), 

ISBN-10: 1879505622 | ISBN-13: 978-1879505629, 148 pages 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Soundtrack Aesthetics    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

I. / - 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Class attendance and participation 20% 

1 page analysis of any film watched in class 20% 

4 page analysis of any film watched in class 30% 

Research and presentation on a film to be watched in class 30% 

(each week a student will collaborate in leading the discussions on a film we will present based on his/her research) 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Vyučující doc. Mgr. Jakub Kudláč 

Stručná anotace předmětu 

Course Description 

Lecture on Soundtrack Aesthetics is designed as introductory lecture on both theoretical and practical topics related to 

use of sound and music in film. In the first part are covered mostly theoretical problems and questions of soundtrack. 

The second part is oriented toward practice and provides insights by experienced practitioners of Sound department. 

This course on the soundtrack will focus on viewing/listening to primarily narrative feature films and analyzing their 

various approaches to constructing the soundspace. 

  

Topics of lectures: 

1.    Introduction. Basic terminology of soundtrack aesthetics. 

2.    René Clair. Nostalgia in diegesis. 

3.    Soviet school of montage. Conceptual approach to sound. 
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4.    Fritz Lang, acousmatic use of sound. Exploration of diegetic space. 

5.    Classical Hollywood. The way mainstream is build. 

6.    Evolution after WWII. Decline of paradigm. Italian cinema. 

7.    Cinema of sixties. Time of revolutions. 

8.    New Hollywood and cinema of early seventies. 

9.    Restoration of classical paradigm. Hollywood in late seventies. 

10. Action contemporary cinema. 

11. Postmodern cinema. 

12. Study of digressions. Alternate approaches, falsification of previously stated. 

 

Learning Outcomes 

By the end of the course students will: 

- be able to clearly 'read' the soundtrack of a film 
- analyze a sound scene in terms of technical and aesthetic point of view 
- recognize different technical elements used to shape a sound space such as volume, reverberation and 

equalization 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Montage workshop 3   PZ 

Typ předmětu Povinný (Hlavní) doporučený 

ročník/semestr 

II. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

52c/sem 4d/týd 2h 

praxe 

hod.  102 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, dílny, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Completion of a film and a submitted explication. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 
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Zapojení garanta do výuky předmětu 

Initial and final lesson teaching. Workshop supervision. Creating of a syllabus. 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška, MgA. Adam Brothánek, doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The workshop should accentuate the open form of thinking about film and through the film, namely video and audio, 

monitor their relationships (not only) with an emphasis on editing and the open-form sequence-shot film. 

  

The workshop is defined space-time in which students receive pedagogical leadership not only in school exercises and 

work on their studies, but also in the wider framework of their future profession. Based on theoretical and practical 

reflections on specific topics builds a method of specific "film" thinking. 

  

We prefer working individually with each student since we believe every student to be a special individual and 

everyone will be working with a material marked by a different personality of its maker (the director). Therefore, each 

material presents different problems in its form. Of course, the works presented in the seminars allow for 

generalizations, f. e. the differences in editing of a documentary or a feature film, the rhythm or pacing, orchestral 

composition of the audio component, work with music, dramaturgical composition etc. The knowledge of this is 

valuable to all students regardless of their year of study. To demonstrate, we can use selected video sequences on tapes.  

Topics: 

- Editing as a means of expression 

- Screenplay (script) – analysis, montage – synthesis 

- Functions of a camera shot 

- Size of a camera shot and its value 

- Variability of a shot’s length 

- Impact of a shot 

- Manipulation with time and space through editing 

- Time-space orientation 

- Camera position and floor plan 

- Influence of optics on the content of a camera shot 

- Line of action – possibilities of its change and orientation rules 

- Script of a simple situation with a point, a horizontal projection with a camera position 

- Editing composition with regard to the genre: news report, clip, documentary, feature film (differences) 

- Difference between the editor’s work in a documentary and a feature film 

- Use of music in a documentary and a feature film 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Writings, 1934-1947: Sergei Eisenstein Selected Works, Volume 3 Reprint Edition 

by Sergei M. Eisenstein (Author), Richard Taylor (Editor) 

ISBN-13: 978-1848853577 

ISBN-10: 1848853572 

Ralph Rosenblum and Robert Karen - When the shooting stops...the cutting begins 
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ISBN-10: 0306802724; ISBN-13: 978-0306802720 

  

Theory of Film 

by Siegfried Kracauer 

Series: Princeton Paperbacks 

Paperback: 364 pages 

Publisher: Princeton University Press (November 24, 1997) 

Language: English 

ISBN-10: 0691037043 

ISBN-13: 978-0691037042 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Script Editing of a Short Film    ZT 

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

II. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

4p/týd hod.  48 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the course paper 

presentation 

completion of the final exam 

minimum 70% participation in the total classes. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Teaching most of the courses. Mentoring the colleague teachers. Creation of this syllabus. 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

A practical introduction to dramaturgy of a short film - the primary elements and rules of the structure of a film, 

including the structural-dramaturgical specifics of individual film genres, taking into account the model definition of a 

story, as practised in American cinematography, and the seeming dramaturgical „open-endedness“ of auteur and 

independent film. 

  

Topics: 

- reality and film (references, plausibility etc.) and principles of expression in film 

- story and its necessary elements, film – pyramid, differences between a story and a way of storytelling 
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- storyteller, relationship storyteller–listener (viewer), ways of representation (depiction) of the storyteller 

- narrative structures and their comparison, structure of tragedy according to Aristotle 

- dramatic situation of drama 

- prologue, epilogue, exposition, "hook", difference between prologue and exposition 

- three-act structure, difference between "plot point one", "plot point two" and dramatic situation of drama 

- genre and its functions 

- plot and character, ostension 

- character, elements of character, "timeline" and "recent past" of character 

  

Each theoretical section is supplemented with film samples in which students can see how their creators – now often 

successful filmmakers – dealt with specific "dramaturgic situations" and which form they used to create functional parts 

of their films' structure. The diversity and balance of various types, focus, genres and time of creation of these films 

ensure that each student will find his or hers "cup of tea" and their high quality in given parameters must allow for 

learning even in areas that are not favored by the given student. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Writing the Character-Centered Screenplay 

Andrew Horton, University of California Press, ISBN-10: 0520221656, ISBN-13: 978-0520221659 

 

Screenplay: The Foundations of Screenwriting 

Syd Field, Publisher: Delta; Revised edition (November 29, 2005)  ISBN-10: 0385339038, ISBN-13: 978-0385339032 

 

B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

 Grammar of the film language 2    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

II. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd 20c/sem hod

. 

 44 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- 80% participation in lectures 
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- Activity in lectures 

- Development of the tasks & Presentation 

- Completion of the final exam / test 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Vyučující MgA. Michal Reich, MgA. Adam Brothánek 

Stručná anotace předmětu 

Students expand their skills and understanding of film language in more complex situations. From basic time 

manipulation to combination of multi-layered time planes or weaving several narratives together.  

 

Accompanied by scenes analysis, debate and discussions, the students work on assignements – either storyboarding 

short scenes with given topic or editing raw footage from contemporary film related to the topic of the lecture. The aim 

is to deepen the understanding of film language tools.  

 

Topics: 

•           Concept of Time in Mythology, Philosophy and Science: Flusser, Einstein, Feynman, Hawking 

•           Basic Time Manipulation (Time Tropes, Ellipsis, Analepsis, Prolepsis, Subjectivization Of Time, Continuity) 

•           Montage of Two Timelines: Flashbacks & Flashforwards  

•           Concept of Time in Film: Kučera, Valušiak, Tarkovski, Brakhage 

•           Montage of Multiple Timelines: Weaving The Time layers 

•           Mosaic Narrative Structure: Montage of multiple storylines I 

•           Mosaic Narrative Structure: Montage of multiple storylines II 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

HOW TO READ A FILM; Movies, Media, and Beyond; by James Monaco, will be published by Oxford as a paperback on  

2009 | 736 pages | ISBN-13: 978-0195321050 ISBN-10: 0195321057 Edition: 4th 

Screenplay: The Foundations of Screenwriting,  by Syd Field, 320 pages, Publisher: Delta; Revised edition 2005,  ISBN-

10: 0385339038, ISBN-13: 978-0385339032 

  

Film Form: Essays in Film Theory 

by Sergei Eisenstein 

Series: Harvest Book 

Paperback: 279 pages 

Publisher: Harcourt; Edition Unstated edition (March 19, 1969) 

Language: English 
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ISBN-10: 0156309203   ISBN-13: 978-0156309202 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Editing cooperation 2    

Typ předmětu Povinně volitelný A doporučený 

ročník/semestr 

II. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

170c/sem 40h praxe hod.  210 kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

-presentation at the Montage Workshops and Second Opinion meetings 

-activity during the exercises/consultations 

-development of the edit 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Leads the exercise from the beginning to the end. 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The aim of this group exercise from the Montage point of view is a practical use of theoretical knowledge gained in the 

studies, as well as development of basic professional habits in the collaboration with the director and other co-workers 

during the creation of a film work. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Audiovisual exercises of FAMU CDM, CIN KK and even Czech FAMU student footage. 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Archetypes of characters and situations in religions 1    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd hod.  24 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Character + psychology and personality profile 2 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

70% attendance 

Completion of the final exam. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Mgr. Libuše Martínková, doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The aim is to present in an introductory study in modern Western culture no only as a merely Christian society but 

primarily as a multi-cultural, multi-ethnic and multi-religious culture and as it is reflected in modern film. Effort will be 

made to demarcate the perspectives of the course including potential inter-disciplinary collaboration with other artistic 

and humanities studies. 

  

Topics: 

1. Adam and Eve. The creation and fall of man. Good and evil. Defiance and rebellion. 

Symbols of paradise in film 1: 

The Christian concept of paradise - Adam and Eve, creation and fall of man 

Good and evil, defiance and rebellion, emancipation 

Symbols of paradies in film 2: 

- Image of paradise in other religions - life after death, burial rituals, image of the ideal place 
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- Concept of paradise in advertisement 

 

2. Death of John the Baptist. Guilt and obedience. Guilt and innocence, force majeure, law and justice 

3. Cain and Abel, pain and anger. the victim, justice and punishment 

4. Jesus and sinners in the house of the Pharises. The child - parent - adult. Sense and feeling. 

5. Abraham, Sarah and Hagar. The internal world of man. Emotions. Extreme limitations. Dominance and 

submissiveness. 

6. Joseph and Potifar's wife. Injury to the ego. The dream and reality as desire and their realization. Jealousy. Loving 

relationships. 

7. The Ten Commandments in film: 

-          The filmmakers context of the developed topic 

-          Christianity vs. Judaism 

-          period context development of the topic - moral imperatives of the time. 

8. Naming Saul the king. David and Goliath. The hero and anti-hero. 

9. Depiction of God in film. The Passion as a dramatic story. 

 

Religious - societal context of film with this topic 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Leitch, Vincent B. "Northrop Frye." The Norton Anthology: Theory and Criticism. Ed. Vincent B. Leitch. New York: 

Norton, 2001. 1442 - 1445 

ISBN: 9780393932928 0393932923 

 

Knapp, Bettina L. "Introduction." A Jungian Approach to Literature. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois 

University Press, 1984. ix - xvi 

ISBN 0809311615 (ISBN 13: 9780809311613) 

Edition Language / English 

 

 

films: 

I Confess, director: Alfred Hitchcock, 1953. 

Rosemary´s Baby, director: Roman Polanski, 1968. 

Angel Heart, director: Alan Parker, 1987. 
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Dead Man, director: Jim Jarmusch, 1995. 

The Last Temptation of Christ, director: Martin Scorsese, 1988. 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Sound editing    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

16p/sem 20h praxe hod.  36 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

minimum 70% participation in the total classes. 

Activity in the lectures/exercises/classes 

completion of the final exam 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Vyučující MgA. Ivo Heger 

Stručná anotace předmětu 

An introduction to the principles and methods of sound editing. 

Adoption of principles and procedures in working with sound tracks: 

 

1) The myth of self-saving contact recording (adding special flavor to a feature film or a documentary), danger of 

contact. Sound–image: counterpoint. 

2) Post-synchron, ADR – advantages and disadvantages. Sound plans (including dialogues). 

3) Music in film – leitmotif, characterization of characters, music as a dramaturgical factor. Work with archive music 

(knowledge of forms, development of motifs). Does music belong in a documentary? Chorus. 

4) Dialogue, voice-over, off-screen noise – influencing time-space. 

5) Creation of sound score, putting sound on various reels, mixing sheets – silence and sound detail. 

Mixpult. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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Practical Art of Motion Picture Sound 

by David Yewdall 

Paperback: 424 pages 

Publisher: Focal Press; 2nd Revised edition edition (7 May 2003) 

ISBN-10: 0240805259 

ISBN-13: 978-0240805252 

 

Invisible Storytellers: Voice-Over Narration in American Fiction Film 

by Sarah Kozloff 

Paperback: 167 pages 

Publisher: University of California Press (November 3, 1989) 

ISBN-10: 0520067932 

ISBN-13: 978-0520067936 

 

Sound Theory, Sound Practice (AFI Film Readers) 

by Rick Altman 

Paperback: 304 pages 

Publisher: Routledge (June 30, 1992) 

Language: English 

ISBN-10: 0415904579 ISBN-13: 978-0415904575 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Editing cooperation 4    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

100c/sem hod.  100 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 
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Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

presentation at the Montage Workshops and Second Opinion meetings 

activity during the exercises/consultations 

development of the edit 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The aim of this group exercise from the Montage point of view is a practical use of theoretical knowledge gained in the 

studies, as well as development of basic professional habits in the collaboration with the director and other co-workers 

during the creation of a film work. 

 

Comparing to obligatory courses this exercise Editing cooperation 1 and 2  is less demanding and less time 

consuming. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Audiovisual exercises of FAMU CDM, CIN KK and even Czech FAMU student footage. 

 

Typical exercises: 

Triangle (CDM FI) 

Short Fiction (CDM FI) 

Setting the Table (CDM FI) 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Sound in Documentary    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

26p/sem hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the given small exercise 

completion of the final exam 

minimum 70% participation in the total classes. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Viola Ježková 

Stručná anotace předmětu 

A specialized course aimed at a familiarization with the basic sound composition methods of the documentary film 

communication. 

Acquaintance with the patterns of the audio part of audio-visual work and practical inspirations and procedures for 

working with sounds and music. 

 

The student will record and edit a short documentary situation based on a detailed technical script and detailed 

composition plan. The etude can include the basic composition methods (multiple layers, parallel montage, work with 

sound effects and ambient sounds etc.).  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Sound Theory, Sound Practice (AFI Film Readers) 

by Rick Altman 
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Paperback: 304 pages 

Publisher: Routledge (June 30, 1992) 

Language: English 

ISBN-10: 0415904579       

  

Invisible Storytellers: Voice-Over Narration in American Fiction Film 

by Sarah Kozloff 

Paperback: 167 pages 

Publisher: University of California Press (November 3, 1989) 

Language: English 

ISBN-10: 0520067932 

ISBN-13: 978-0520067936 

 

Recommended movies: 

Pevnost 

Proměny přítelkyně Evy 

Denně předstupuji před tvou tvář 

Variace na hledání tvaru 

Poslední z rodu 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Montage workshop 4   PZ 

Typ předmětu Povinný (Hlavní) doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

52c/sem 4d/týd 2h 

praxe 

hod.  110 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, dílny, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 
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Credit is awarded based on: 

activity in the lectures/exercises/classes 

presentation of the editing co-operations and department exercises 

minimum 80% participation in the total classes. 

Completion of a film and a submitted explication. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting and teaching at some of the courses. Creation of this syllabus. 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška, MgA. Adam Brothánek, doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The workshop should accentuate the open form of thinking about film and through the film, namely video and audio, 

monitor their relationships (not only) with an emphasis on editing and the open-form sequence-shot film. 

  

The workshop is defined space-time in which students receive pedagogical leadership not only in school exercises and 

work on their studies, but also in the wider framework of their future profession. Based on theoretical and practical 

reflections on specific topics builds a method of specific "film" thinking. 

  

We prefer working individually with each student since we believe every student to be a special individual and 

everyone will be working with a material marked by a different personality of its maker (the director). Therefore, each 

material presents different problems in its form. Of course, the works presented in the seminars allow for 

generalizations, f. e. the differences in editing of a documentary or a feature film, the rhythm or pacing, orchestral 

composition of the audio component, work with music, dramaturgical composition etc. The knowledge of this is 

valuable to all students regardless of their year of study. To demonstrate, we can use selected video sequences on tapes.  

Topics: 

·         Reading and evaluating the video materials in a documentary 

·         Use of special effects in a documentary 

·         Metaphor and symbol in a feature film 

·         Projection of tapes with analysis 

·         Specifics of scripts for documentaries 

·         Confrontation of scripts with final films 

·         Measure of author’s influences on a documentary 

·         Documentary as an essay, questionnaire, reconstruction, mystification 

·         Real time and objectivity in documentaries 

·         Differences in the use of music in documentaries and feature films 
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·         Influences between documentaries and feature films 

·         Composition of a documentary – finding connections and context 

·         Dangers of manipulation 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Theory of the Film: Character and Growth of a New Art 

by Béla Balázs 

291 pages 

Publisher: Dover Publications (1970) 

Language: English 

ISBN-10: 0486226859 

ISBN-13: 978-0486226859 

   

Writings, 1934-1947: Sergei Eisenstein Selected Works, Volume 3 Reprint Edition 

by Sergei M. Eisenstein (Author), Richard Taylor (Editor) 

ISBN-13: 978-1848853577 

ISBN-10: 1848853572  
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Seminary to Theory of Montage 2    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

14s/sem hod.  14 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 Theory of Montage 2 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

presentation of given topic 

completion of the final exam 

minimum 80% participation in the total classes. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

The course applies structural and semiotic theories to analyses of a specific film work or part of a work. It introduces 

students to the connotations and methods of using the concepts of language, speech, code, sign, meaning, the signifier, 

the signified, text, metatext, narrative, message. It deals with the categories of signs and the typology of signs (icons, 

symbols, etc.). 

- Analogy and reference.  

- Plastic and iconic.  

- Photogeny, photography, film. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

L'analyse des films 
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de Jacques Aumont (Auteur), Michel Marie 

Broché: 233 pages 

Editeur : Armand Colin; Édition : 2e (24 novembre 2004) 

Collection : Armand Colin cinéma 

Langue : Français 

ISBN-10: 2200341075 

ISBN-13: 978-2200341077 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Final Commission 2   PZ 

Typ předmětu Povinný (Hlavní) doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

10c/sem hod.  10 kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Quality of the practical exercises, written explication and defense. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Presence at the commission - jury. 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal Reich, Antonie 

Janková, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

Verification of the achieved skills and adoption of theory knowledge in implementation of defined student exercises. 

At the exam students present work created in their programme year. The practical exercises form the main part of the 

Commissional exam. 

  

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Character + psychology and personality profile 2    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd hod.  28 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the given task 

presentation 

completion of the final exam 

minimum 70% participation in the total classes. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting, supervising and partly teaching at some of the courses. Creation of this syllabus. 

Vyučující Mgr. Karel Malimánek, doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

In the first semester, mental illnesses and basic personality characteristics are examined. The second semester centers 

around video samples with these personality types in crystallic form and the course leads to understanding and 

practical application of knowledge obtained in the work with actors and to the ability of continuous portrayal of 

characters' development.  

The course aims to explain to students of editing the process of creating characters out of cooperation between the 

actor and the director, because the editor is the next, and an equally important, co-creator of characters. The aim for 

student is also to understand the rules of human behaviour with relation to the fictive film character. 

  

The course attempts to show students the entire process of creation of a dramatic character from the first reading of a 

script to the final outcome. This process should be viewed from the point of the actor since the beginning of his or her 
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work, through the search of outer and inner characteristics of the character, to the final shooting of film material as a 

basis for the editor's work. Crucial is the understanding of creative input of the actor and the director, as well as the 

editor's responsibility of maintaining this input and its comprehensibility in the final form. The same topic will be 

viewed from the point of the director, starting with the selection of actors, their inspiration and directing with regard to 

various personality types. Understanding of the actor's and director's work on the character is an important starting 

point for the work of the editor, who seemingly works with the finished material, but his or her participation on the 

outcome depends directly on his or her ability to become a part of the previous process. Knowledge from this seminar 

should be used and tested in practice in specialized exercises in which students themselves will assume the position of a 

director. 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Brenner, C. (1982). The mind in conflict. International Universities PressInc. 

Hardcover: 394 pages 

Publisher: Wiley; 1 edition (January 18, 2011) 

Language: English 

ISBN-10: 0470684712 

ISBN-13: 978-0470684719 

 

De Lauretis, T. (1987). Technologies of gender: Essays on theory, film, and fiction (Vol. 441). Indiana University Press. 

Language: English; ISBN-10: 9780253204417 

Freud, S. (1978). The interpretation of dreams. Hayes Barton Press. ISBN-10: 0465019773; ISBN-13: 978-0465019779 

 

Gabbard, G. O. (Ed.). (2001). Psychoanalysis and film. Karnac Books. Publisher : Karnac Books, Cover : Paperback,Pages : 

248, ISBN 13 : 9781855752757  ISBN 10 : 1855752751 

 

Lebeau, V. (2005). Lost angels: psychoanalysis and cinema. Routledge. Reference - 180 Pages 

ISBN 9780415107211 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Consulting and second opinion 2    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2d/týd hod.  28 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Participation 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal Reich, Antonie 

Janková 

Stručná anotace předmětu 

Consultation should accentuate the open form of thinking about film and through the film, namely video and audio, 

monitor their relationships (not only) with an emphasis on editing and the open-form sequence-shot film. 

  

Students receive pedagogical leadership and consultations of exercises created in the workshop Montage workshop.   

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Own material (film exercises) 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Department assembly Poněšice 2    

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

30s/sem 8h praxe hod.  38 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky semináře, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Activity in the lectures/exercises/classes 

- presentation of the film editing cooperation 

- minimum 48 hours participation 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška 

Stručná anotace předmětu 

Development of communication skills and the social relationships among students and students and instructors. 

  

The content of the assembly are projections, analysis and discussions on the content, form and message of the film 

work. The assembly is enriched with sports and social activities in the Study and Training Centre Poněšice. 

The assembly in Poněšice is primarily a space for the projection of unfinished students and teachers films. An integral 

part is a discussion. 

Students who do not yet have any film for projection should about 5-10 min. present their current projects (story, 

characters, concepts, research ...). 

  

Typical program of the assembly: 
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Thursday 

2 pm – Case study - projection of an independent movie R'utobös 1996 by Tomas Doruska and GelGit 2011 

4 pm – Case study - projection of 16mm amateur films in presence of their author Petr Slabý 

7 pm – projection of films from the first year of Editing department (KSS FAMU) 

(Basic excercises 16mm on two reels, in collaboration with KR, KDT, CAS or KAT) 

9.30 pm – Step Across the Border, 1990, Werner Penzel 

  

Friday 

9 am – projection of the second year of KSS and KZT 

11 am  – Rock in Opposition – the audio presentation by Petr Slabý 

3 pm – 6 pm – Psychology and Film, Karel Malimánek (Modul) 

7 pm – projection of the fourth year of KSS and KZT 

9 pm – Nikdo se nebude smát (No One Shall Laugh, Czechoslovakia, 1966, 94 min, directed by Hynek Bočan) – film 

projection with in depth introduction by Ivo Trajkov 

  

Saturday 

9 am – 1 pm – projection of the Master's level of KSS and KZT 

2 pm – Můj pes Killer (My Dog Killer, Slovakia / Czech Rep., 2013, 87 min, directed by Mira Fornayová) – projection with 

Drahomíra Vihanová in attendance 

4 pm – projection of Bachelor's level of KSS and KZT 

7 pm -  Case study - Pevnost (Fortress, 35 mm, 1994, 97 min) – projection with Drahomíra Vihanová in attendance 

9 pm – KSS's department meeting 

  

Sunday 

possibility for KZT projections 

10 am – Celý svět se směje (The World Is Laughing, Soviet Union, 1934, 96 min, directed by Grigori Aleksandrov) – 

introduction by students 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

- two 35mm films from world cinema fund, 

- two Czech newest 35mm film/s (usually edited by Montage mentors - Case study) 

- practical students exercises 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Theses seminary 1   ZT 

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

12p/sem hod.  12 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Main requirements are completion of component tasks and a final project for the master thesis in a stage: 

 

- The proposed title of your thesis 

- The name of your supervisor 

- A short outline of your proposed line of argument (including potential chapters) and the methodology you plan to use 

- A bibliography of your main sources, relating to both the content and the methodology of the thesis 

 

80% attendance.  

Garant předmětu doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting, supervising mentors and consulting with students. Creation of this syllabus. 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal  

Reich, Antonie Janková, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr.  

Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

Consultations and seminaries are enabling the naming and specification of the aim of the master thesis just as the 

procedure, by which it is best to reach those goals. The discussions should indicate to the student which questions are 

standard, which contexts are relevant and which types of arguments may be applied. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Professional literature and a list of movies to research related to theory topics. 
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108 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Editing cooperation 3    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

100c/sem hod.  100 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

presentation at the Montage Workshops and Second Opinion meetings 

activity during the exercises/consultations 

development of the edit 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The aim of this group exercise from the Montage point of view is a practical use of theoretical knowledge gained in the 

studies, as well as development of basic professional habits in the collaboration with the director and other co-workers 

during the creation of a film work. 

 

Comparing to obligatory courses this exercise Editing cooperation 1 and 2  is less demanding and less time 

consuming. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Audiovisual exercises of FAMU CDM, CIN KK and even Czech FAMU student footage. 

 

Typical exercises: 
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Triangle (CDM FI) 

Short Fiction (CDM FI) 

Setting the Table (CDM FI) 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  History of Film Space    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd hod.  28 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Students will be evaluated on their contribution and efforts to the class. The examinations include essay, brief 

presentation based on essay topic and discussion. The course grade will be calculated as follows: 

Attendance of the classes - 30% 

Participation in discussion - 10% 

Essay - 30% 

Final Exam - 30% 

 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

Course Description 

One of the most important aims of Film is to frame the Space on the flat screen. Film history as seen from the point of 

view of both audience and filmmakers will be our hand in this pursuit. Ranging from Soviet montage school to Andre 

Basin and French New Wave, from D. W. Griffith to TV era we will analyze what influence narration has on film space or 

the other way round, how space is connected with narrative elements. In this regard, we will discuss the following 

aspects: how space expands the Film, what kind of space exists in the cinema, and how space appears in the Film until 

the moment when it disappears.  

 

Learning outcomes 
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By the end of the course students will be able to: 

- explain what film space is 
- describe the way film space is presented in Western film tradition 
- name and define different kinds of film space 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Recommended Reading 

Marilyn Fabe „Closely Watched Films“, University of California Press, 2004 

Gilles Deleuze „Cinema 1: The Movement-Image“, Trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 1986 

Gilles Deleuze „Cinema 2: The Time-Image“, Trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1989 

Eds. Thomas Elsaesser, Adam Barker „Early cinema: space, frame, narrative“, British Film Institute, 1990 

Jean-Pierre Oudart: „The Reality Effect“ and „Notes for a Theory of Representation“ in The Politics of Representation: 

Cahiers du Cinéma: 1969-1972, Harvard University Press, 1989; p. 189 

Mikhail Yampolsky „Transparency Painting: From Myth to Theater,“ in: Tekstura: Russian Essays on Visual Culture, Alla 

Efimova and Lev Manovich, eds., Chicago, University of Chicago Press, 1993; p. 139 

 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Surrealism    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2s/týd hod.  28 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky semináře 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Grades will be made according to class participation, activity and a final project - each student will make their own 

presentation on a different figure related to surrealism. The presentation is 80% of the final grade, attendance 20%. 
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Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující prof. Ing. Mgr. Pavel Marek 

Stručná anotace předmětu 

 Course Description: 

The aim of the course is to activate the students’ imagination which might be in conflict with his/her rational dramatic 

approaches.  We want to explore the sub-consciousness as a resource for filmmaking.  We will try to understand the 

techniques of psych-automatistic creativity; to understand the principles of surrealistic interpretation games.  At the 

same time we will get a feeling for the historical context of surrealism;  find out why it appeared and what why it is still 

an active artistic movement from between the two world wars; there are active surrealistic groups all over the world.  

We will also distinguish between pre- and post-surrealism, and focus on authors and artists who never considered 

themselves surrealists but used similar techniques (such as Henry Darger/Art Brut, David Lynch, etc.) 

 

Learning Outcomes 

By the end of the course students will be able to: 

–     define the most powerful forms of the Eastern European Surrealism; 

–     explain the historical context of surrealism in Europe; 

–     specify the works of different surrealistic artists; 

–     use their imagination in a creative way for their own work; 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 Required Reading 

de Lautreamont, Le Comte.  “The Songs of Maldorer” in Maldoror and Poems. Translated by Paul Knight; Penguin 

Classics, 1988.  

  

Recommended Reading 

Breton, Andre.  Mad Love.  Bison Books, 1988.  

Breton, Andre.  Communicating Vessels. University of Nebraska Press, 1997.  

 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního   Visual theory 2    
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předmětu 

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd hod.  28 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

The course grade will be calculated as follows: attendance – 10%, assignments/class participation – 40%, final essay 

examination – 50% 

 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující M.A. Marla Beth Lazroe 

Stručná anotace předmětu 

Course description 

This is a follow-up course to Visual Theory 1 and continues the exploration of the structural components or 

unconscious and subconscious building-blocks of visual images, how they work and how filmmakers, photographers 

and other visual artists manipulate them in different ways to provoke specific reactions from viewers. This course 

concentrates mainly on design elements. 

Students are given simple practical and theoretical assignments to enable them to see the effects and dynamics of the 

individual elements for themselves and the option of creating an “image sketchbook” during the semester. It is in 

lecture/seminar format and illustrated with photographic and cinematographic examples from both classical and 

contemporary image-makers. 

  

Learning Outcomes 

By the end of the course the student will be able to: 

1.   To present and build a basic working vocabulary with which to discuss, and write about, the way visual images, 

particularly photographs, are constructed; 

2.   For students to be able to identify and understand the visual functions of each of these elements in terms of their 

desired effect or impact on viewers; 
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3.   For students to analyse, explore and question: 

- the relationships between the image-maker, viewer, subject and commissioning agent; and 
- the various functions of images; 

4.  To consolidate the above material in the context of contemporary uses of images. 

 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 Required Reading 

Lazroe, Beth (1998) Photography as Visual Communication: a Curriculum. FAMU, Prague. Available in the FAMU 

International Office. 

 

Recommended Reading 

Berger, John (1972) Ways of Seeing. BBC and Penguin Books Ltd., London. 

Bordwell, David and Thompson, Kristin (2001) Film Art, an Introduction. McGraw Hill Higher Education, International 

Edition. 

Dowling, John; Mohammadi, Ali and Sreberny-Mohammadi, Annabelle (1995) Questioning the Media: a Critical 

Introduction. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi. 

Hall, Stuart (1997), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Milton Keynes: The Open 

University. 

Fiske, John (1990) Introduction to Communications Studies. 2nd edition, Routledge, London and New York. 

Hollows, Joanne and Jancovich, Mark, eds. (1995) Approaches to Popular Film. 

Manchester University Press, UK. 

Hayward, Susan (2000) Cinema Studies: The Key Concepts. Routledge: New York. 

Hollows, Joanne; Hutchings, Peter and Jancovich, Mark, eds. (2000) The Film Studies Reader. Arnold, Hodder Headline 

Group, London. 

Jung, Karl, ed. (1980) Man and His Symbols, 2nd ed., Picador, Pan Books Ltd., London. 

Kaplan, E. Ann, ed. (1990) Psychoanalysis & Cinema. Routledge, New York and London.Kuhn, Annette (1988) Cinema, 

Censorship and Sexuality. Routledge, London and New York. 

Lazroe, Beth (1997) Perception, Culture, Representation and the Photographic Image. World Young Photography, 

Ljubljana. 

Maalouf, Amin (2000) On Identity. The Harvill Press, London. 

Price, Stuart (1994) Media Studies. Pitman Publishing, London. 

Thompson, Kristin and Bordwell, David (2003) Film History, an Introduction. McGraw  Hill Higher Education, 

International Edition. 

Thompson, Kristin (1999) Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique. Harvard 

University Press, Cambridge, Massachusetts and London. 
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Time-Life Books (1973) The Art of Photography. Time-Life International (Nederland). 

Webster, Frank (1985) The New Photography, Responsibility in Visual Education, John Calder, Riverrun Press, London 

and New York. 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Documentary Film Editing Practise    

Typ předmětu Povinně volitelný A doporučený 

ročník/semestr 

II. / - 

Rozsah studijního 

předmětu 

40c/sem 60h praxe hod.  100 kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Quality of the practical exercises, written explication and defense. 

80 percent of course attendance. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Consults the work in progress. 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Adam Brothánek 

Stručná anotace předmětu 

The aim is to present editing as a creative process, forming the final form of a film. Aside from the necessary knowledge 

of the technology for its execution, editing is an important creating element requiring a specific manner of thinking 

about film. It is an inseparable complex part of the directing process. Therefore, editing cannot be viewed as an 

autonomous discipline, and then it would only emphasize its technical aspects in the use of expression tools and 

techniques in joining individual shots into aesthetic dimensions. Editing is a form of communication taking place 

through a particular „concept“, „signature“, „editing style“ and a combination of skills. 

 

This course is a workshop in which the students edit several various scenes from raw material of a selected feature film. 

This covers basic trade knowledge as well as editing aesthetic principles. The program is supplemented by a summaries 

in lectures and debates. This subject of investigation is the editing of the narrative of a feature film and its particulars. 

 

Editing is explored as an important narrative component requiring a method of thinking that is oriented specifically 

towards film and is and integral part of the complex process of direction. Accompanied by debate and discussions, in 

the course students edit several scenes of raw materiál from a fiction film, and acquire basic knowledge of both the craft 

and the aesthetic principles of narrative film editing. 
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Studijní literatura a studijní pomůcky 

DOCUMENTARY rough audiovisual material or rough cut of an existing (archival) movie. 

 

 

Walter Murch: In the Blink of an Eye 

Silman-James Pr; 2. revised edition (2001), 

ISBN-10: 1879505622 | ISBN-13: 978-1879505629, 148 pages 

 

Ralph Rosenblum and Robert Karen - When the shooting stops...the cutting begins 

ISBN-10: 0306802724; ISBN-13: 978-0306802720 

 

The Technique of Film Editing 

Compiled by Karel Reisz, Gavin Millar Editioni llustrated Publisher Focal Press, 2010 

ISBN 0240521854, 9780240521855 Length 346 pages 

 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  History of Animation    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / - 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd hod.  26 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

The most important for student´s achievement in this subject is his/her regular attendance at lessons. Final 

examination includes a written and an oral test.  

The course grade will be calculated as follows: 

- Attendance       40% 
- Final test          40% 
- Discussion           10% 
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- Regular and active participation in classes   10% 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Vyučující prof. MgA. Edgar Dutka 

Stručná anotace předmětu 

Course Description 

History of Animation is an introduction into history of animation – the rich Czech and foreign panorama of Animated 

Films. The course covers following topics: 

7. Presentation of the subject:  History of Film Animation 
8. The Great Fame of the Czech puppet animation 
9. The great Czech drawing animation films  
10. Jan Švankmajer and new feeling in the Czech animation 
11. Beginnings of film animation in USA and Europe 
12. Big changes in history of animation after WW2 (UPA, NFB, Trnka and „Eastern Europe“) 
13. The British Animation (from John Halas to Joanna Quinn) 
14. Mid Term Task: Analysis of one animated film (chosen by lecturer) 
15. Italy and France (Bozzetto and Laguione)  
16. Germany, Belgium, Nederland  
17. The former Soviet Union – Russia, Estonia etc. 
18. „East Europe“ (Zagreb film, Bulgaria, Poland, Hungary) 

 

Learning Outcomes 

By the end of the course students will be able to: 

- describe history of animation from early years 
- define differences between American and European Animation also among individual Masters of animation in 

different national cinematographies of the 20th Century  
- understand Animation as special art, recognize its roots as well as serious historical tasks it had in the past in 

different parts of the World 
Studijní literatura a studijní pomůcky 

Gianalberto Bendazzi: Cartoons – One Hundred Years of Film Animation 

Jan Poš: Czech Animated Film 1934 – 1994 

 

 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Visual theory 1    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / - 

Rozsah studijního 2p/týd hod.  26 kreditů 2 
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předmětu 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

The course grade will be calculated as follows: attendance – 10%, assignments/class participation – 40%, final essay 

examination – 50% 

 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující M.A. Marla Beth Lazroe 

Stručná anotace předmětu 

 Course description 

This course explores how visual images (concentrating mainly on photographs and film images) are constructed. It 

analyses the use of various aesthetic and design elements used by image-makers and the effects of these elements on 

the viewer. It is in lecture/seminar format in which students are given simple practical as well as theoretical 

assignments to enable them to experience the effects of these dynamics for themselves. There are both slide and video 

presentations to support the content of the lectures. 

 

Learning Outcomes 

By the end of the course the student will be able to: 

 

- Present and build a basic working vocabulary with which to discuss, and write about, the way visual images, 
particularly photographs, are constructed; 

- Identify and understand the visual functions of each of these elements in terms of their desired effect or impact 
on viewers; 

- Analyze, explore and question: 
- the relationships between the image-maker, viewer, subject and commissioning agent; and 
- the various functions of images; 

- Consolidate the above material in the context of contemporary uses of images. 
 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 Required Reading 
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Lazroe, Beth, Photography as Visual Communication, a curriculum, FAMU, Prague, 1998.  

 

Recommended Reading 

Lazroe, Beth, Perception, Culture, Representation and the Photographic Image, World Young Photography, Ljubljana, 

Slovenia, 1997. 

Hall, Stuart, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Milton Keynes: The Open University, 

1997. 

Berger, John, Ways of Seeing, BBC and Penguin Books Ltd., London 1972. 

Fiske, John, Introduction to Communications Studies, 2nd edition, Routledge, London and New York, 1990. 

Price, Stuart, Media Studies, Pitman Publishing, London, 1994. 

Time-Life Books, The Art of Photography, Time-Life International (Nederland), 1973. 

Webster, Frank, The New Photography, Responsibility in Visual Education, John Calder, London, Riverrun Press, New 

York, 1985. 

 Library sections: Communications and media, Photography, Culture, Visual Culture, Social groups/classes, 

Visual/Cultural Anthropology. 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Assistance to Live Editing 1    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / - 

Rozsah studijního 

předmětu 

30c/sem hod.  30 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

activity in the lectures/exercises/classes 

100% participation at exercise. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

Live Editing         

Students learn how to work with multiple camera chain. Focused also on work with actors and function of dialogue in 

the scene. 

 

Students develop the script in the special workshop and shoot as multiple-camera production in FAMU Studio or 

Rudolfinum Concert Hall. 

 

Case study: 

-  Screening and analyses 
-  List of Key moments of the workflow 
-  Plan of camera positions 
-  Shot list 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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Practical experience of a TV Live Editing rough footage from cameras  

(plus recorded footage from multiple resources). 

        

ABCs of Live Streaming: Harness the Power of Social Media Paperback – August 8, 2015 

by Dr. Wilson L Trivino (Author) 

Paperback: 106 pages 

Publisher: Aura Free Press (August 8, 2015) 

Language: English 

ISBN-10: 0974322628 

ISBN-13: 978-0974322629 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Assistance to Live Editing 2    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

II. / - 

Rozsah studijního 

předmětu 

30c/sem hod.  30 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

activity in the lectures/exercises/classes 

100% participation at exercise. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

Live Editing         

Students learn how to work with multiple camera chain. Focused also on work with actors and function of dialogue in 

the scene. 

 

Students develop the script in the special workshop and shoot as multiple-camera production in FAMU Studio or 

Rudolfinum Concert Hall. 

 

Possible cooperation with DAMU, HAMU or IIM 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

IIM https://www.iim.cz/en/about-us/ 

 

https://www.iim.cz/en/about-us/
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Teaching Practice    

Typ předmětu Povinně volitelný A doporučený 

ročník/semestr 

II. / - 

Rozsah studijního 

předmětu 

10d/sem 20h praxe hod.  30 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky dílny, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

- activity in the lectures/exercises/classes 

- quality of presentation / prepared topic(s) 

- 100% participation in the total classes. 

Garant předmětu doc. RNDr. MgA. Martin Čihák 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Supervisor and lecturer. 

Vyučující doc. RNDr. MgA. Martin Čihák, MgA. Tomáš Doruška 

Stručná anotace předmětu 

Engage students in the pedagogical process and lead them to autonomy in transferring acquired knowledge, experience 

and filmmaking skills. 

 

Editing is explored also as an important narrative component requiring a method of thinking that is oriented 

specifically towards film and is and integral part of the complex process of direction. 

 

As part of their teaching practice, students participate as assistant professors in the field of editing. Their main task is to 

help first-year students to acquire basic skills in working on a 16mm cutting table and with the Avid editing equipment. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

The Great Didactic of John Amos Comenius 
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Johann Amos Comenius (Jan Amos Komenský) 

Published by TheClassics.us, 2013 

ISBN 10: 1230388397 / ISBN 13: 9781230388397 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Montage workshop 5   PZ 

Typ předmětu Povinný (Hlavní) doporučený 

ročník/semestr 

III. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

52c/sem 4d/týd 2h 

praxe 

hod.  102 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, dílny, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

-Activity in the lectures/exercises/classes 

-completion of the final oral exam 

-minimum 60% participation in the total classes. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting and teaching at some of the courses. Creation of this syllabus. 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška, MgA. Adam Brothánek, doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

Leading a graduation project. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences 

by Michel Foucault 

Paperback: 416 pages 

Publisher: Vintage; Reissue edition (March 29, 1994) 

Language: English 

ISBN-10: 0679753354 

ISBN-13: 978-0679753353 
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Film Form: Essays in Film Theory 

by Sergei Eisenstein 

Paperback – March 19, 1969 

Series: Harvest Book 

Paperback: 279 pages 

Publisher: Harcourt; Edition Unstated edition (March 19, 1969) 

Language: English 

ISBN-10: 0156309203 

ISBN-13: 978-0156309202 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Theses seminary 2   ZT 

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

III. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

14p/sem hod.  14 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- The Fixed title of the thesis 

- The short evaluation of the thesis supervisor 

- A short outline of your proposed line of argument (including potential chapters) and the methodology you plan to use 

- A bibliography of all sources, relating to both the content and the methodology of the thesis 

- Nearly Fixed Structure and Confirmed Topic 

- Index with Fixed Chapters. 

 

And there should be 20 pages of the academic text (as a work in progress). 

Garant předmětu doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting, supervising mentors and consulting with students. Creation of this syllabus. 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal  

Reich, Antonie Janková, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr.  

Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

Consultation enabling the naming and specification of the aim of the theory paper just as the procedure, by which it is 

best to reach those goals. The discussions should indicate to the student which questions are standard, which contexts 

are relevant and which types of arguments may be applied. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Professional literature and a list of movies to research related to theory topics. 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Archetypes of characters and situations in religions 2    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

III. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd hod.  24 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Character + psychology and personality profile 1 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

70% attendance 

Completion of the final exam. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Mgr. Libuše Martínková, doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The aim is to present in an introductory study in modern Western culture no only as a merely Christian society but 

primarily as a multi-cultural, multi-ethnic and multi-religious culture and as it is reflected in modern film. Effort will be 

made to demarcate the perspectives of the course including potential inter-disciplinary collaboration with other 

artistic and humanities studies. 

 

Topics: 

1. The principle of the „called“ in film. 

2. Depiction of the devil in film. The symbol of the devil in the Western context. 

3. Depiction of evil in Christian film 

4. The symbol of the devil in the Western cultural context. 

5. Religious - societal context of film with this topic 

6. The symbol of evil in the context of other cultures and religions. 

● Evil as a dramatic element of the film narrative 
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● Voodoo, magic, Satanism 
7. Depicting rituals in film 

● Depicting rituals in film 1: 
-          Christian rituals as dramatic elements of the film narrative 

           -   Confession, weddings, burials, christening, exorcism, etc. 

● Depicting rituals in film 2: 
-          Rituals as cultural symbols in film 

            -  Natural religions, Buddhism, Crypto-religious societies, etc. 

8. Large religious systems - Judaism, Christianity, Islam 

● Large religious systems in film 1: 
-  Christianity - Protestantism, Roman Catholicism, Charismatic societies, Ecumenical movments. 

● Large religious systems in film 2: 
-          Excursions to so-called world religions as part of modern Euro-American cultures - Judaism. 

● Large religious systems in film 3: 
Excursions to so-called world religions as part of modern Euro-American cultures - Islam 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

The Tools of Screenwriting: A Writer's Guide to the Craft and Elements of a Screenplay 

David Howard, Edward Mabley, St. Martin's Griffin; Reprint edition (January 15, 1995) ISBN-10: 0312119089, ISBN-13: 

978-0312119089 

  

Carl Gustav Jung." The Norton Anthology: Theory and Criticism  

Hardcover: 2848 pages, Publisher: W. W. Norton & Company; Third edition (June 11, 2018) 

ISBN-10: 0393602958 

ISBN-13: 978-0393602951 

 

Segal, Robert A. "Introduction." Jung on Mythology, Series: Encountering Jung, Paperback: 288 pages, Publisher: 

Princeton University Press; 2nd Ptg. edition (July 27, 1998),  

ISBN-10: 9780691017365 

ISBN-13: 978-0691017365 

  

Frye, Northrop. "The Archetypes of Literature." The Norton Anthology: Theory and Criticism. Ed. Vincent B. Leitch. 

New York: Norton, 2001. 1445 - 1457 

ISBN 0195122712, 9780195122718 

  

films: 
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Rosemary´s Baby, director: Roman Polanski, 1968. 

I Confess, director: Alfred Hitchcock, 1953. 

The Last Temptation of Christ, director: Martin Scorsese, 1988. 

Angel Heart, director: Alan Parker, 1987. 

Dead Man, director: Jim Jarmusch, 1995. 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Professional internship 1    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

III. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

50c/sem 80h praxe hod.  130 kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

active presence and execution of the tasks given by foreign mentor 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal 

Reich, Antonie Janková, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr. 

Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

This educational workshop is aimed at training future film editors - 25 students of master study programs of film 

editing departments of five respected European Art Universities: 

 

(PWSFTviT) Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa..., Łódź, Rzeczpospolita Polska 

(FAMU) Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Česká republika 

(VŠMU) Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU), Slovensko 

(ADU) Akademija dramske umjetnosti sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko 

---------------------------------------------------------  

Lectors are major european editors who are at the very heart of creation of the important pieces of european and world 

contemporary cinema. 

Programme of the workshop consists of practical editing exercises, screenings and analytical discussion of the student 

films presented by each university and detailed analyses of feature films of the guest editors lead by them. 
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---------------------------------------------------------  

The specificity of this workshop is the connection of all the institutions in Europe that offer Bc. and MA studies with the 

specialisation on editing in particularly: FAMU-CZ, ADU-HR, PWSFTviT-PL, VŚMU-SK.  

The teachers from aforementioned universities are joining the workshop since 2011 and they are among the most 

awarded editors: Jaroslaw Kaminski/PL – Ida (Oscars 2015, European Film Award 2014), Milenia Fiedler/PL – Katyn 

(EFA 2008, Golden Globes 2009), Miran Miosic/HR – Joe the King (Sundance Award 1999), Ivo Trajkov/CZ – The Great 

Water (Valencia Festival Award 2005), Darina Smrz ova  – All My Children, Maroš Šlapeta/SK – Made in Ash (TOFIFEST 

Poland 2013).  

 

Practical editing exercises consist of dividing the students into 4 groups, each lead by a guest editor/tutor. They provide 

the footage from a few sequences of a movie they worked on, which means that the students have opportunity to 

explore and to interpret highly professional and unique footage from the existing films of world importance. It gives 

them the chance to apply their theoretical academic knowledge onto the works of famous directors and so deepen their 

ability to use it as a tool of narration in film language. Thanks to the small number of participants, the process involves 

individual approach and discussion between the teacher and every single student. This workshop is a considerable 

upgrade to the educational process at the universities involved and contributes to raising future editors, who will then 

be able to become a vital part of the international structure of filmmaking. Next part consists of the case studies by the 

guest editors, screening of the recent film he or she participated in, followed by discussion about aspects of editing. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 

 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Focus on Film History and Theory 1    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

III. / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

36p/sem hod.  36 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Students are expected to attend all classes. Participation to class discussion will be significantly taken into account in 

the final grade. Final Test on the material covered in the course, 10 questions, each for 5% of the grade. The final grade 

will be calculated as follows: Class Participation (50%); final test (50%) 

Vyučující Mgr. Petra Dominková, Ph.D. 
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Stručná anotace předmětu 

Course Description 

The main aim of the course is to prepare students to their state exam from film history and theory, therefore its content 

overlaps with the state exam questions. During the course following themes will be covered: 

  

- Silent cinema and establishment of film language 
- The concept of classical, modern, and postmodern cinema 
- Soviet montage school and various approaches towards editing 
- “Isms“ in cinema (German expressionism, French Impressionism, Surrealism) 
- Classical Hollywood Cinema and the stabilization of genres 
- New Waves and modern cinema 
- New Hollywood: its historical context and consequences 
- “Auteur” cinema: its establishment and development; the culture of film festivals from the 60s on 
- Principles of Narrative Construction (plot, story, narration, cause-effect, three-act vs. five-act 

structure) 
- Various modes of production and distribution in history and nowadays (production part) 

 

Learning Outcomes  

By the end of the course students will be able to: 

 

- understand the history of the cinema since its beginning until the 1970s and its specificity; 
- define certain trends and movements in the history of the cinema until the 1970s, as is “New Wave”, 

“German Expressionism, “Soviet montage school”, “French Impressionism”, “New Hollywood”, etc. 
- explain the differences between classical, modern, and postmodern cinema and evaluate how each of 

these “cinemas” approach its subject 
- analyse narration of any film and explain its peculiarities 
- define the main genres and understand its development 
- explain various modes of production 
- defend – or critique – the concept of auteur 
- discuss how film festivals changed the filmmaking, its production and distribution 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bala zs, Be la. Theory of the Film: Character and Growth of a New Art. London: D. Dobson, 1952. Print. 

Bazin, Andre . What Is Cinema? Montreal: Caboose, 2009. Print. 

Bordwell, David, and Kristin Thompson. Film Art: An Introduction. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2010. Print. 

Bordwell, David, and Kristin Thompson. Film History: An Introduction. The McGraw Hill Higher Education, International 

Edition, 2003. Print. 

Bordwell, David, Janet Staiger, and Kristin Thompson. The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production 

to 1960. New York : Columbia University Press, 1985. Print. 

Bordwell, David. Narration in the Fiction Film. Madison, Wis: University of Wisconsin Press, 1985. Print. 

Bordwell, David. On the History of Film Style. Cambridge: Harvard University Press, 1998. Print. 

Bordwell, David. Poetics of Cinema. New York and London: Routledge, 2008. Print. 

Braudy, Leo, and Marshall Cohen. Film Theory and Criticism: Introductory Readings. New York: Oxford University Press, 

2004. Print. 
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Carroll, Noël. The Philosophy of Motion Pictures. Wiley-Blackwell, 2007. 

Cook, David A. A History of Narrative Film. New York: W. W. Norton, 2016. Print. 

Deleuze, Gilles. Cinema 1: The Movement-Image. University of MinnesotaPress, 1986 + Cinema 2: The Time-Image. 

University of MinnesotaPress, 1989. Print. 

Eisner, Lotte H. The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt. California-

Berkeley. University of California Press, 2008. Print. 

Falzon, Christopher. Philosophy goes to the movies. Routledge, 2014. Print. 

Field, Syd. Screenplay: The Foundations of Screenwriting. Dell Publishing, 1994. Print. 

Hames, Peter. The Czechoslovak New Wave. London, New York: Wallflower Press, 2005. Print. 

Hayward, Susan. Cinema Studies: The Key Concepts. New York: Routledge, 2000. Print. 

 Kozloff, Sarah. Invisible Storytellers: Voice-Over Narration in American Fiction Film. University of California 
Press, 1989.Print. 

Kracauer, Siegfried. From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film Princeton University Press, 2004. 

Print. 

Kracauer, Siegfried. Theory of Film: The Redemption of Physical Reality. New York: Oxford University Press, 1960. Print. 

Mazierska,  Ewa. Masculinities in Polish, Czech and Slovak Cinema: Black Peters and men of marble. New York: Berghahn 

Books, 2008. Print. 

McGowan, Todd. The Real Gaze: Film Theory after Lacan.  SUNY Press, 2008. Print. 

Metz, Christian. Film Language: A Semiotics of the Cinema. University of Chicago Press, 1990. Print. 

Monaco James. How to read a film: The Art, Technology, Language, history, and Theory of Film and Media. Oxford 

University Press, 1977. Print. 

Monaco, James. The New Wave: Truffaut, Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette. Oxford: Oxford University Press, 1977. Print. 

Nichols, Bill, ed. Movies and Methods ed. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1976 (vol. 1 + vol. 

2). Print. 

Sklar, Robert. Movie Made America. New York: Vintage, 1975. Print. 

Škvorecký, Josef. All the Bright Young Men and Women. Baseline Books, 1975. Print. 

Thompson, Kristin, Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique. Cambridge, 

Massachusetts and London: Harvard University Press, 1999. Print. 

Thompson, Kristin. Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique. Harvard University 

Press, 1999. Print. 

Vertov, Dziga. Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov. University of California Press, 1984. Print. 

Žižek, Slavoj, ed. Everything You Always Wanted to Know About Lacan But Were Afraid to Ask Hitchcock. Verso, 2010. 

Print. 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Montage workshop 6   PZ 

Typ předmětu Povinný (Hlavní) doporučený 

ročník/semestr 

III. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

52c/sem 4d/týd 2h 

praxe 

hod.  110 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, dílny, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

activity in the lclasses 

presentation of the editing co-operations, department exercises and a final project 

minimum 60% participation in the total classes. 

Completion of a film and a submitted explication. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting and teaching at some of the courses. Creation of this syllabus. 

Vyučující MgA. Tomáš Doruška, MgA. Adam Brothánek, doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

Leading a graduation project. Consulting of the editing co-operations, department exercises and a final project. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

What Is Cinema? Vol. 1 

by Andre Bazin 

Paperback: 207 pages 

Publisher: University of California Press; Second Edition edition (December 13, 2004) 

Language: English 

ISBN-10: 0520242270 
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ISBN-13: 978-0520242272 

   

What Is Cinema?: Volume II 

by André Bazin 

Paperback: 226 pages 

Publisher: University of California Press; 

Revised edition edition (December 13, 2004) 

Language: English 

ISBN-10: 0520242289 

ISBN-13: 978-0520242289 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Graduation project   PZ 

Typ předmětu Povinný (Hlavní) doporučený 

ročník/semestr 

III. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

500c/sem 20h praxe hod.  520 kreditů 18 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Film projects will be evaluated by a faculty committee. (Presentation of the graduation project ready for potential 

festival presentation. Discussion, evaluation and feedback.) 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Consults the work. Present at the jury - state commision exam. 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal Reich, Antonie 

Janková, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

Students should be able to demonstrate their ability to compose an engaging and understandable short film that will 

attest to their ability to work on larger films in the future. As with film storytellers in the working world, students 

should be able to properly complete tasks on time, to make proper judgments regarding realization of their ideas, and 

to appropriately manage the time of their co-workers, both in pre-production, on-set and especially in post-production. 

Before the realization of this project, students are expected to understand editing technology, and the core of film 

language to a Master extent, so that their time in the editing room can be employed for more in-depth and exploratory 

decisions. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Theses seminary 3   ZT 

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

III. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

12p/sem hod.  12 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

- The thesis is an original piece of academic writing and must fulfil all the usual standards of an academic text 
(bibliography, attribution of sources, etc). 

- The text must be submitted in standard manuscript format. It is recommended to use point size 12, line spacing 
1.5 or 2. 

- The minimum length of the thesis is 40 standard A4 manuscript pages, excluding supplements. For the 
purposes of calculating the length of the thesis, a standard manuscript page is taken to be 1800 keystrokes long 
(including spaces). Pages should be numbered. 

- Every student must submit three printed hard copies of the thesis, plus one electronic copy on CD. Store the 
PDF file at Montage department NAS via department archivist together with a final movie. The hard copies 
must be bound.  

Every thesis must contain the following: 

- Title page in standard format 
- The original Project of your Master's Thesis, as described above, signed and approved by the Head of the 

programme 
- A Declaration that the thesis is your own work, signed and dated by yourself 
- A 1-page Abstract summarising the contents of the thesis (CZ and EN) 
- A Contents List 
- The main text of the thesis itself 
- A Conclusion 
- Full bibliography and citations 

Garant předmětu doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting, supervising mentors and consulting with students. Creation of this syllabus. 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal  

Reich, Antonie Janková, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr.  

Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

Consultation enabling the naming and specification of the aim of the theory paper just as the procedure, by which it is 
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best to reach those goals. The discussions should indicate to the student which questions are standard, which contexts 

are relevant and which types of arguments may be applied. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Professional literature and a list of movies mentioned and related to theory topics. 

 

https://www.amu.cz/en/study/bachelors-masters-and-doctoral-theses-vskp/? 

 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Final project CDM    

Typ předmětu Povinně volitelný A doporučený 

ročník/semestr 

III. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

260c/sem 40h praxe hod.  300 kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Editing cooperation 1 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Before the realization of this project, students are expected to understand editing technology, and the core of film 

language to a Master extent, so that their time in the editing room can be employed for more in-depth and exploratory 

decisions. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Supervisor of students and teachers consulting the work in progress. 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Stručná anotace předmětu 

The aim of this group exercise from the Montage is practical use of theory knowledge acquired during study, and 

furthermore the acquisition and development of fundamental professional habits in working with foreign directors and 

other collaborators during filmmaking. 

 

Students should be able to demonstrate their ability to compose an engaging and understandable short film that will 

attest to their ability to work on larger films in the future. As with film storytellers in the working world, students 

https://www.amu.cz/en/study/bachelors-masters-and-doctoral-theses-vskp/
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should be able to properly complete tasks on time, to make proper judgments regarding realization of their ideas, and 

to appropriately manage the time of their co-workers, both in pre-production, on-set and especially in post-production.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

A basic knowledge of editing theory is required. 

  Final project CDM -  rough footage. 
 

 



144 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Professional internship 2    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

III. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

25c/sem 50h praxe hod.  75 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky cvičení, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

The responsible partner - film professional communicates with FAMU administration. 

First the task is discussed (with the student too). 

Than resulting experience is presented at Mentors Workshop by the student. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., MgA. Adam Brothánek, MgA. Michal 

Reich, Antonie Janková, doc. Mgr. Ivo Trajkov, MgA. Tomáš Doruška, Mgr. 

Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

The students have to attend workshops and seminars where, under the leadership of their lectors, they will work on a 

project from practice. 

Typically we collaborate with the following festivals and workshops: ExOriente, IFF Jihlava, MidPoint, DocInkubator. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 

 

 



145 

 

 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Focus on Film History and Theory 2    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

III. / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

42p/sem hod.  42 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Students are expected to attend all classes. Participation to class discussion will be significantly taken into account in 

the final grade. Final Test on the material covered in the course, 10 questions, each for 5% of the grade. The final grade 

will be calculated as follows: Class Participation (50%); final test (50%) 

 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující Mgr. Petra Dominková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

 

Course Description 

The main aim of the course is to prepare students to their state exam from film history and theory, therefore its content 

overlaps with the state exam questions. During the course following themes (and questions) will be covered: 

  

- “Realistic” trends in cinema: kino-pravda, Italian neorealism, cinema vérité, Dogma, etc. 
- Trends in contemporary cinema (post-2000) 
- Types of Montage (Eisenstein typology; Christian Metz; continuity vs. discontinuity editing) 
- Sound: types and functions 
- The concept of avant-garde cinema: past, present, and future 
- Documentary cinema: major trends, key names, modes of documentary 
- Various modes of production and distribution in history and nowadays (distribution part) 
- Television, its development, and formats 
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Learning Outcomes 

By the end of the course students will be able to: 

 

 

19. define certain trends in the history of the documentary and explain the “modes” as defined by Bill 
Nichols 

20. define avant-garde cinema and explain the various “types” of experimental filmmaking 
21. analyze sound and editing of any film and explain its peculiarities 
22. understand the vocabulary connected with the sound and editing 
23. explain various modes of production 
24. discuss the realistic trends in the history and nowadays 
25. discuss TV and its development 

 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Bazin, Andre . What Is Cinema? Montreal: Caboose, 2009. Print. 

Bernard, Sheila Curran. Documentary Storytelling. Routledge, 2015. 

Bordwell, David, and Kristin Thompson. Film Art: An Introduction. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2010. Print. 

Bordwell, David, and Kristin Thompson. Film History: An Introduction. The McGraw Hill Higher Education, International 

Edition, 2003. Print. 

Bordwell, David. On the History of Film Style. Cambridge: Harvard University Press, 1998. Print. 

Caldwell, John Thornton. Production Culture. Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television. Duke 

University Press Books, 2008- 

Cook, David A. A History of Narrative Film. New York: W. W. Norton, 2016. Print. 

Dancyger, Ken. The Technique of Film and Video Editing. Routledge, 2010. 

Hayward, Susan. Cinema Studies: The Key Concepts. New York: Routledge, 2000. Print. 

Chion, Michel. Audio-Vision: Sound on Screen. Columbia University Press, 1994. 

 Kozloff, Sarah. Invisible Storytellers: Voice-Over Narration in American Fiction Film. University of California 
Press, 1989.Print. 

Kozloff, Sarah. Overhearing Film Dialogue. Ewing, NJ: University of California Press, 2000. Print. 

LeGrice, Malcolm. Abstract Film and Beyond. London. MIT Press, 1977. 

Nichols, Bill, ed. Movies and Methods ed. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1976 (vol. 1 + vol. 

2). Print. 

Nichols, Bill. Introduction to Documentary. Indiana University Press, 2001. 

Peterson, James. Dreams of Chaos, Visions of Order: Understanding the American Avant-Garde Cinema. Detroit: Wayne 

State University Press, 1994. 

Reisz, Karel. The Technique of Film Editing. Routledge, 2009. 
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Schonnaschein, David. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema. Michael Wiese 

Productions, 2001. 

Sitney, P. Adams.Visionary Film. The American Avant-Garde, 1943 – 2000. Oxford University Press, 2002. 

Vertov, Dziga. Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov. University of California Press, 1984. Print. 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Teaching Practice 2    

Typ předmětu Povinně volitelný B doporučený 

ročník/semestr 

III. / - 

Rozsah studijního 

předmětu 

15d/sem 40h praxe hod.  55 kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky dílny, praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

- activity in the lectures/exercises/classes 

- quality of presentation / prepared topic(s) 

- 100% participation in the total classes. 

 

This assistance is about one week long on the daily basis. 

Garant předmětu  

Zapojení garanta do výuky předmětu 

 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, MgA. Tomáš Doruška 

Stručná anotace předmětu 

This subject is intended as an intensive experience for students assisting to a visiting professor doing his-her guest 

lecture, consulting, block teaching or practical workshop.  

... 

Engage students in the pedagogical process and lead them to autonomy in transferring acquired knowledge, experience 

and filmmaking skills. Editing is explored also as an important narrative component requiring a method of thinking that 

is oriented specifically towards film and is and integral part of the complex process of direction. As part of their 

teaching practice, students participate as assistant professors in the field of editing. Their main task is to help first-year 

students to acquire basic skills in working on a 16mm cutting table and with the Avid editing equipment. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Theory of Montage 1   ZT 

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

- / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd 6c/sem hod.  30 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Activity in lectures 

Completion of on-going tests 

Completion of the final exam. 

Garant předmětu doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Visiting and teaching at some of the courses. Creation of this syllabus. 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

The course applies structural and semiotic theories to analyses of a specific film work or part of a work. It introduces 

students to the connotations and methods of using the concepts of language, speech, code, sign, meaning, the signifier, 

the signified, text, metatext, narrative, message. It deals with the categories of signs and the typology of signs (icons, 

symbols, etc.). 

 

Topics: 

1.      The beginnings of film composition (the Lumière brothers, Méliès, the Brighton School, Porter, Hepworth, Zecca, 

etc.) 

2.      D. W. Griffith – founding father,  structural methods of narration (linear montage, parallel and cross editing, 

retrospective montage, film punctuation, relation between the visual composition and subtitles); European steps in the 

Griffith direction 

3.      Lev Kuleshov (periodization of work, basis, analysis of work – until 1930) 

4.      V. Pudovkin (periodization of work, basis, analysis of work – until 1930) 
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5.      S. M. Eisenstein (periodization of work, basis, analysis of work – until 1930) 

6.      A. Dovzhenko (periodization of work, basis, analysis of work – until 1930) 

7.      Dziga Vertov (search for kinogram as an elementary unit of film; periodization of work, basis, analysis of work – 

until 1930) 

8.      FEKS group and other selected personalities of the Russian school – G. Kozintsev, L. Trauberg, F. Ermler, B. Barnet, 

M. Kaufman, etc. (basis of work, analysis of work – until 1930) 

9.      The contribution of Russian Montagers to the content and form of film (schools, directions, important personalities 

and works – synthesis) and Russian formalism (Shklovsky, Jakobson, Tynianov, etc.) 

10.  Manifesto of sound film and its practical realizations in Soviet film (The Symphony of Donbas, The Deserter, etc.) 

11.  Structural methods of avant-garde in film in the 20s and 30s (directions, classification, differences between French 

and German avant-garde, a photogeny) 

12.  Structural analysis of documentaries until the arrival of sound (Cricks and Martin, Pathé, Flaherty, Vertov, 

Cavalcanti, Grierson, Ivens, Ruttmann, Vigo, etc. – periodization, main directions and their classification based on their 

structure) 

13.  Specifics of structural analysis of Czechoslovak avant-garde in film (and photography) in the 30s on the background 

of European development 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 Vingt leçons sur l'image et le sens Broché de Guy Gauthier - 1970, Broché: 196 pages, Editeur : Edilig; Édition : 

1re (1970) 

 ASIN: B0000DY02V 

 

L'analyse des films de Jacques Aumont (Auteur), Michel Marie 

Broché: 233 pages 

Editeur : Armand Colin; Édition : 2e (24 novembre 2004) 

Collection : Armand Colin cinéma 

Langue : Français 

ISBN-10: 2200341075 

ISBN-13: 978-2200341077 

  

  

L'image de Jacques Aumont 

Broché: 304 pages 

Editeur : Armand Colin; Édition : 3e édition (20 avril 2011) 

Collection : Cinéma / Arts Visuels 

Langue : Français 

ISBN-10: 2200355947 
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ISBN-13: 978-2200355944 

  

Martine Joly, Introduction à l'analyse de l'image, Paris, Nathan, 1998 

ISBN 10 : 2091906344  

ISBN 13 : 9782091906348 

 

 

William John Thomas Mitchell, The Language of Images, Chicago, University of Chicago Press, 1980  

(ISBN 9780226532158) 

  

The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences by Michel Foucault 

Paperback: 416 pages 

Publisher: Vintage; Reissue edition (March 29, 1994) 

Language: English 

ISBN-10: 0679753354 

ISBN-13: 978-0679753353 

  

Cinema All the Time edited by: Jaroslav Anděl, Petr Szczepanik 

published by: NFA 

in year: 2008 

ISBN 978-80-7004-137-6 

number of pages: 316 

binding: paperback 

 

 

https://www.abebooks.fr/products/isbn/9782091906348/30183018467&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
https://www.abebooks.fr/products/isbn/9782091906348/30183018467&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

  Theory of Montage 2   ZT 

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník/semestr 

- / ZS 

Rozsah studijního 

předmětu 

2p/týd 10c/sem hod.  34 kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zkouška Forma výuky přednášky, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Activity in lectures 

Completion of on-going tests 

Completion of the final exam. 

Garant předmětu doc. RNDr. MgA Martin Čihák 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Teaching. Coordination and mentoring of guest teachers. Creating and updating of syllabus. 

Vyučující doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD., Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Stručná anotace předmětu 

The course applies structural and semiotic theories to analyses of a specific film work or part of a work. It introduces 

students to the connotations and methods of using the concepts of language, speech, code, sign, meaning, the signifier, 

the signified, text, metatext, narrative, message. It deals with the categories of signs and the typology of signs (icons, 

symbols, etc.). 

  

Topics: 

1.       Film language, film speech, elements and dimensions of film language. Sign, symbol, emblematic depiction, 

symbolic depiction. 

2.       Nature and structure of film narrative. Creation of meaning in film. Meaning and representation. 

3.       Movement, time, space. Organization of space as a narrative element. 

4.       Image – autonomous space. Organization of signs in a space delineated by image. Double reality of   image. 

5.       Why watch the image. The viewer creates the image, the image creates the viewer. Similarities between image and 
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viewer. 

6.       Illusion and representation. Mental distance and identification. Image – source of affection. 

7.       Specific and abstract space. Composition and the point of view. 

8.       Analogy and reference. Plastic and iconic. Photogeny, photography, film. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 Vingt leçons sur l'image et le sens Broché de Guy Gauthier - 1970, Broché: 196 pages, Editeur : Edilig; Édition : 
1re (1970) 
 ASIN: B0000DY02V 
  

L'analyse des films 

de Jacques Aumont (Auteur), Michel Marie 

Broché: 233 pages 

Editeur : Armand Colin; Édition : 2e (24 novembre 2004) 

Collection : Armand Colin cinéma 

Langue : Français 

ISBN-10: 2200341075 

ISBN-13: 978-2200341077 

 

L'image de Jacques Aumont 

Broché: 304 pages 

Editeur : Armand Colin; Édition : 3e édition (20 avril 2011) 

Collection : Cinéma / Arts Visuels 

Langue : Français 

ISBN-10: 2200355947 

ISBN-13: 978-2200355944 

  

Martine Joly, Introduction à l'analyse de l'image, Paris, Nathan, 1998 

ISBN 10 : 2091906344  

ISBN 13 : 9782091906348 

 

 

https://www.abebooks.fr/products/isbn/9782091906348/30183018467&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
https://www.abebooks.fr/products/isbn/9782091906348/30183018467&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
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 B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního 

předmětu 

  Seminary of Script Editing 1    

Typ předmětu Povinně volitelný A doporučený 

ročník/semestr 

I / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

48s/sem 12c/sem hod

. 

 60 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky semináře, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the tasks 

presentation 

completion of the final exam 

minimum 80% participation in the total classes. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Supervisor of the teachers. 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov,  MgA. Michal Reich, MgA. Adam Brothánek 

Stručná anotace předmětu 

Seminar of Script Editing 1 is a workshop expanding the topics of Grammar Of Film Language 1 lectures. The students 

storyboard and edit various scenes from selected feature films, gaining experience in the basic trade knowledge as well 

as editing aesthetic principles. The program is supplemented by a summaries in lectures and debates and storyboarding 

assignments. Various editing principles and film language tools are explored in context of different genres and 

situations.  

Students receive contemporary footage of a single situation and they are instructed how to deal with its challenges. 

Topics: 

•           Dialogue: Multiple Actors (Psychology vs Distance) 

•           Kinesthetics: The Body Language versus The Film Language 

•           Kinesthetics: The Body Genres (Action/Dance/Love) 

•           Thriller: Building Suspense  
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•           Horror: Fear/Scare 

•           Creative sound and music editing (audio-visual contrapunct, editing in/off the music beats, etc..)  

•           Rhythm in film (rhythmic figures, rhythmic structure, building a meaning through rhythm, parallel montage)  

 

 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Footage from several movie sequences. 
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního 

předmětu 

 Seminary of Script Editing 2    

Typ předmětu Povinně volitelný A doporučený 

ročník/semestr 

II / LS 

Rozsah studijního 

předmětu 

48s/sem 12c/sem hod

. 

 60 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet Forma výuky semináře, cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Credit is awarded based on: 

Activity in the lectures/exercises/classes 

development of the tasks 

completion of the final exam 

minimum 80% participation in the total classes. 

Garant předmětu doc. Mgr. Ivo Trajkov 

Zapojení garanta do výuky předmětu 

Supervisor of the teachers. 

Vyučující doc. Mgr. Ivo Trajkov,  MgA. Michal Reich, MgA. Adam Brothánek 

Stručná anotace předmětu 

Editing is explored as an important narrative component essential not only in the post-production of film, but already in 

the early stages of development (story treatment/screenplay). Methods and tools used in script editing are explained 

and tested on practical examples. Accompanied by debate and discussions, in the course students learn the basic 

knowledge of the script editing profession which is closely connected to the editing process in post-production. 

 

- script editor‘s toolbox 1 - review of different approaches to narrative structure 

- script editor‘s toolbox 2 - review of approaches to character-based narratives 

- script editor‘s toolbox 3 - script editing assignments / character development assignments 

- script assessments / script analysis reports / script development 
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- concept and strategy of script-editing sessions (communication & the mirroring process) 

- practical script editing of short screenplay 

- practical script editing of feature length screenplay 

 

Course is a workshop in which the students learn basics of script editing and analyze & develop various screenplays or 

treatments. This covers basic trade knowledge as well as practical experience with basic narrative principles. The 

program is supplemented by a summaries in lectures and debates. This subject of investigation is the script editing of 

the narrative of a feature film and its particulars.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Gulino, P.J.: Screenwriting: The Sequence Approach 

Horton, Andrew: Writing the Character-Centered Screenplay 

Filed, Syd: Screenplay – the foundations of screenwriting 

Campbell, Joseph: Hero with a Thousand Faces 

Carriere, Jean-Claude: Scénariste ou le voyage á Bruxelles; Raconter une histoire  

 

Screenplays 
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B-IV – Údaje o odborné praxi 

Charakteristika povinné odborné praxe 

 

Student praxi konzultuje se svým vedoucím dílny, za praxi odpovídá školitel, který sepíše závěrečnou zprávu. 

 

Professional internship 1-2 

25c/sem 50h praxe 

50c/sem 80h praxe 

 

Rozsah  týdnů  hodin  

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně zajištěno 

ČT  

NFA  

EX ORIENTE (IFF JIHLAVA)  

STUDIO FAMU  

RUDOLFÍNUM  

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) 

 

Angličtina (lector ovládá jazyk, či s překladatelem) 

 

 

 

Seznam vyučujících Montage - kmenoví KSS 

 

doc. Mgr. Ivo TRAJKOV 
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doc. RNDr. MgA Martin Čihák, PhD. 

MgA. Adam Brothánek 

MgA. Michal Reich 

Antonie Janková 

MgA. Tomáš Doruška 

Mgr. Georgy Bagdasarov, PhD. 

Mgr. Karel Malimánek (DPP) 

Mgr. Libuše Martínková, ThD. 

Mgr. MgA. Viola Ježková (DPP) 

Ivo Heger 

 

 

            

Seznam vyučujících předměty FI nabízené pro Montage  

 

ZACH Ondřej (oč: 137995, FAMU, FAMU International) 

DOMINKOVÁ Petra (oč: 109990, FAMU, FAMU International) 

DUTKA Edgar , prof. Mgr.(oč: 105785, FAMU, Katedra scénáristiky a 

dramaturgie) 

KUDLÁČ Jakub , doc. Mgr.(oč: 124472, FAMU, Katedra zvukové tvorby) 

MAREK Pavel , prof. Ing. Mgr.(oč: 105750, FAMU, Katedra režie) 

LAZROE Marla Beth, MA (oč: 5672, FAMU, FAMU International) 
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PÖHJALA Priit, MgA. (oč: 13375, FAMU, FAMU International) 
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C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Akademie múzických umění 

Součást vysoké školy Filmová a televizní fakulta 

Název studijního 

programu 

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204 

Jméno a příjmení Ivo Trajkov Titul

y 

Doc., Mgr. 

Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ Hl. 

prac. 

poměr 

rozsah 1,0 do 

kdy 

neomeze

ně 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

 rozsah  do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. 

vztahu 

rozsah 

osoba samostatně výdělečně činná   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení 

do uskutečňování studijního programu 

Montage workshop 1 

Montage workshop 2 

Final Commission 1 

Montage workshop 3 

Montage workshop 4 

Final Commission 2 

Montage workshop 5 

Montage workshop 6 

Graduation project 

Script Editing of a Feature Film 1 
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Character + psychology and personality profile 1 

Grammar of the film language 1 

Seminary to Theory of Montage 1 

Script Editing of a Feature Film 2 

Consulting and second opinion 1 

Department assembly Poněšice 1 

Script Editing of a Short Film 

Grammar of the film language 2 

Seminary to Theory of Montage 2 

Character + psychology and personality profile 2 

Consulting and second opinion 2 

Department assembly Poněšice 2 

Thesis seminar 1 

Thesis seminar 2 

Thesis seminar 3 

Editing cooperation 1 

Fiction Film Editing Practice 

Soundtrack Aesthetics 

Editing cooperation 2 

Documentary Film Editing Practice 

Final project CDM 

Seminary of Script Editing 1 

Seminary of Script Editing 2 

Archetypes of characters and situations in religions 1 

Editing cooperation 4 

Editing cooperation 3 

Archetypes of characters and situations in religions 2 
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Professional internship 1 

Professional internship 2 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Mgr. - 1986–1992 –  FAMU Katedra režie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Makedonský režisér, producent, střihač, scénárista a dramaturg se narodil v roce 1965 ve 

Skopji, Makedonie. Absolvoval hranou režii na FAMU v letech 1986-1992. V roce 1994 založil 

společnost The World Circle Foundation. Jako producent a dramaturg se v ní podílel na více než 

150 dokumentárních snímcích, včetně několika hraných filmů. Režíroval doposud osm hraných 

celovečerních snímků, v širokém spektru žánrů, produkovaných v pěti různých státech, 

koprodukovaných dvanácti státy. Obdržel řadu filmových cen. Od roku 2004 pracuje jako 

pedagog 

na FAMU, od roku 2006 jako vedoucí katedry. V roce 2008 obdržel titul Honorary Ambassador of 

Culture of the Republic of Macedonia. 

 

V průběhu let spolupracoval jako dramaturg, supervizor, či konzultant na scénářích, nebo při 

střihu hraných i dokumentárních filmů mnoha scénáristů a režisérů, jako jsou například Jiří 

Svoboda, Bohdan Sláma, Saša Gedeon, Olmo Omerzu, Petr Jákl, Benjamin Tuček, Jan Gebert, 

György Kristóf a další z ČR; Janez Burger, Damjan Kozole, Metod Pevc a další ze Slovinska; 

Eduard Grečner, Ondrej Šulaj, Mira Fornay, Tereza Nvotová, Andrej Kolenčík a další ze Slovenska; 

Igor Zajcev, Nikolaj Gejko z Ruska; Antonete Kastrati-Cooper a další z Kosova; Gabor Harmi a 

další z Maďarska; Ali Mosaffa a Kaveh Daneshman z Íranu; Kevin Bernhardt a další z USA; a 

mnoho dalších filmařů z celého světa.  

Pracoval pro více filmových společností z USA, Německa, Rakouska, Ruska, Dánska, Slovenska, 

Slovinska, Makedonie a České Republiky. Je členem výboru Filmové Nadace.  

 

1992 – Spolumajitel produkční společnosti Jam Media 



165 

165 

 

1994 – Spoluzakladatel Nadace The world circle foundation 

2008 – vedoucí Dílny režie v programu CDM FAMU Int. 

2009 - externí dramaturg Studia Barrandov 

2009 – honorární velvyslanec kultury Republiky Makedonie v ČR 

2010 – mentor programu Midpoint Central European Script Center 

2010/11 – externí dramaturg FTV Prima 

2012 – člen představenstva Nadace RWE Studio Barrandov 

2012/13 – externí dramaturg Filmového centra ČT 

 

Starší filmografie: 

 

• MOVIE... (2007) – celovečerní film - Czech/Macedonia 

(Režie, scénář, produkce) 

 

Film festivals 

 • Seattle Film Festival (2008); 

 • MFF Karlovy Vary (2008); Finále – Plzeň; Letni filmová škola Uherské Hradiště; 

Mezinárodní filmový festival Teplické léto; 

 • THE GREAT WATER (2004) – celovečerní film - 

Macedonia/Czech/Germany/Slovakia/USA 

   (Režie, scénář, produkce) 

 

 • MACEDONIA`S OFFICIAL SUBMISSION BEST FOREIGN LANGUAGE FILM 2004 

ACADEMY AWARDS „OSCAR“ 

  

 Ocenění 

 • Mostra de Valencia Cinema del Mediterrani (2005) -  Nejlepší film, nejlepší režie a 

nejlepší hudba 
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 • Dubrovnik Film Festival (2005) – Cena diváků 

 • Black Sea Film Festival (2005)  – Cena diváků 

 • Filmový festival dětských filmů Ostrov – Cena dětské poroty 

 • MFF Filmak - ocenění 

Filmové festivaly     

 • AFI FEST (American Film Institute) Los Angeles-2004; Palm Springs International Film 

Festival (2005); Sao Paulo International Film Festival (2005); Cleveland FF (2005); Jerusalem 

International Film Festival (2005); MFF Karlovy Vary.; Febio Fest – zahajovací film v Praze,Brně, 

Ostravě, Pardubicích.; Mezinárodní filmový festival dětského filmu Zlin; Finále – Plzeň; Letni 

filmová škola Uherské Hradiště; Kino na granici - Český a Polský Těšín; Mezinárodní filmový 

festival Teplické léto; Cine Festival – Montauroux – France… 

 • THE PAST (1998) – feature film -  Czech 

(Director, Writer) 

 

Awards 

 • The Czech Cameraman´s Association Award 

 • 7° Festival "finále plzeň 1999"- Special award by the Jury of FICC, Czech Republic 

 • 45° Taormina Film Festival ´99 –“Silver Charibdys” best direction award by the audience 

Jury, Italy 

 • 28° Festival Internacional De Cinema Da Figueira Da Foz – Special Jury award, Portugal 

 • 5° Iff Cinema Tout Ecran Geneva –Award by the youth Jury 

 • 2° The Flagstaff International Film Festival – Award for the feature film in low budget 

section (under one million), USA 

 • 31° Canadian International Annual Film & Video Festival, Campbell River-Special 

Commendation with judges rating TWO STARS, Canada 

    Film festivals 

 • International Film Festival Alexandria 99; 13° - Leeds International Film Festival; 23° - 

Mostra Internacional De Cinema Sáo Paolo International Film Festival; 35° - The Chicago 

International Film Festival; 9° - Festival of Young East European Cinema, Cottbus;  9° - Annual 

Oslo International Film Festival; 5° - International Film Festival „Faces of Love“, Moscow ; 18° - 

Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, Montevideo; 9° - International Film Festival, 

Chichester Great Britain;  15° - International Film Forum Arsenals, Riga; 2° - International 
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Festival of Film Societies, Reggio Calabria 

 

 • UNEXPLAINED DEATHS (1998-2010) – more than 120 episodes of TV docu series 

(Producer, Story Editor) 

Awards 

 • 1999, 2000 and 2001 Best documentary series in Czech Republic 

 • 2001 Special screenplay award from FITES (Film &TV Union) 

 

 • THE TESTIMONY OF A CONCEALED WITNESS (1996) – documentary film 

(Director, Producer) 

 

 • SUCH A NORMAL MARRIAGE (1996) – documentary film 

    (Director, Writer) 

 

 • THE CANARY CONNECTION (1993) – feature film 

   (Director, Writer) 

 

 • JAN (1992)  - TV feature film 

   (Director) 

 

    Awards 

     ◦ MFT CIRCOM in Spain; The International TV Festival Nagoya, Japan; The most 

succesfull commercial program on Czech TV in 1992   

 

 • LET’S COME CLEAN (1990) – short film 

   (Director, Writer) 

Award     
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     ◦ Literární fond Prague, Czech Republic; Alpe Adria Cinema Festival, Italy 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedené obhájené VŠKP 

● Jeřábková Kateřina – Filmové poznámky 
● Kovář Vladimír – Komiks a film - komikso-filmový slovník 
● Kovář Vladimír – Oslnění 
● Remáč Milan – Strukturální analýza filmu "Tajnosti" podle Roberta McKeeho 
● Hlavatá Monika – Dokument a fikce v díle Agnés Vardové 
● Hlavatá Monika – Absolventský film: Vida a la Playa 
● BcA. Vodrážka Štěpán – Filmová honička 
● BcA. Reich Michal – Filmová řeč a skladebné postupy v díle Yuen Woo-Pinga 
● BcA. Reich Michal – Led viny 
● BcA. Reich Michal – Tambylles 
● MgA. Kovář Vladimír – Schizofrenie filmovou řečí 
● BcA. Reich Michal – Jungiánský archetyp v současné západní kinematografii 
● BcA. Nemčeková Jana – Monopoly 
● BcA. Nemčeková Jana – Anticorro 
● Hýka Michal – Volavka 
● Hýka Michal – Malý svět 
● Oraský Jan – Křivka v n-té dimenzi 
● Oraský Jan – Ferda 
● Oraský Jan – Dlažební kostka 
● Hýka Michal – Výroba seriálu v českém prostředí s ohledem na střihovou skladbu 
● Pauer Petr – Poznámky pro začínajícího střihače 
● Pauer Petr – Souřadnice paměti 
● Pauer Petr – Malé lži 
● Polewski Robert – Zietek 
● Polewski Robert – Nůž Anticoro 
● Polewski Robert – Jerzy Skolimovski, Analýza tvorby 60. let na základě vzbraných filmů. 
● Peml Jan – Nese mě vítr 
● Peml Jan – Film o filmu Protektor 
● BcA. Šámal Matěj – Historie vzniku traileru a jeho základní principy 
● BcA. Vodrážka Štěpán – Saharské písky 
● BcA. Vodrážka Štěpán – The deal 
● BcA. Klímová Blanka – Vem to za něj 
● BcA. Reich Michal – Den draka 
● MgA. Remáč Milan – Stručný přehled teorií filmové postavy 
● MgA. Remáč Milan – Gunár 
● MgA. Remáč Milan – Lucie už je v posteli 
● MgA. Marinović Ivan – Pasqua 
● MgA. Kovář Vladimír – Spojení 
● MgA. Kovář Vladimír – Všechno dobře dopadne 
● BcA. Šámal Matěj – FTM - Film experiment 
● BcA. Šámal Matěj – Paroubkové 
● BcA. Moravčíková Darina – Pan Jezevec 
● BcA. Krutský Dominik – Výslech 
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● BcA. Elšík Tomáš – Mozaiková Skladba 
● BcA. Elšík Tomáš – Message from Dement 
● BcA. Sánchez Jorge – Terapie: Strauss 
● BcA. Elšík Tomáš – Bývala jsi taková... 
● MgA. Zaytseva Anna – Alice (in)dependence 
● MgA. Mlynarič Martin – Přistoupili? 
● BcA. Hálová Nicole – Growing up 
● BcA. Jankovec Kryštof – Náš folklor - Tibet na Venkově 
● MgA. Štěpánková Darina – Základní dramatická situace v současném českém filmu 
● MgA. Hoffmann Polenský Tomáš – Poslání 
● MgA. Nemčeková Jana – Salto Mortale 
● MgA. Viitman Milena – The Dabba-Dabba Tree 
● MgA. Nemčeková Jana – San Marzano 
● MgA. Šámal Matěj – Duální koncepce postavy 
● BcA. Adámek Stanislav – Cama V Kongu 
● BcA. Švejkar Jan – A Wireless Affair 
● BcA. Adámek Stanislav – Extratřída - Dolní Žandov 
● MgA. Unkovski Georgi – Tomorrow a new leaf 
● MgA. Štěpánková Darina – Sugar blog 
● BcA. Djikanović Luka – Díky Bene 
● BcA. Chernyak Daria – Kyiv-Moscow 
● BcA. Chernyak Daria – Želívka 
● MgA. Štěpánková Darina – Lesapán 
● BcA. Garduňo Rolando – A hudba hraje 
● BcA. Garduňo Rolando – Boogie 
● MgA. Veljanoski Antonio – Z(s)tracený 
● MgA. Veljanoski Antonio – Co ty tady bracho?  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Filmové, televizní a fotografické 

umění a nová média 

(Habilitační práce: 

Jednozáběrový celovečerní 

film) 

2011 FAMU WO

S 

Sco

pus 

ost

atn

í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 

odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
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FILMOGRAFIE: 

 

• PIARGY (2019) hraný film (v realizaci) – Slovensko/Česko/Makedonie 

režie, scénář, ko-producent 

 

• HONEY NIGHT (2015) hraný film – Makedonie/Slovinsko/Česká R. 

režie, scénář 

MACEDONIA`S OFFICIAL SUBMISSION BEST FOREIGN LANGUAGE FILM 2015 ACADEMY 

AWARDS „OSCAR“ 

Film festivals: 

International film festival Braka Manaki 2015, Bitola, Macedonia; Cinedays 2015, Skopje, 

Macedonia; ODA Tetovo International Film Festival, 2015; UFO – 2015, Ohrid, Macedonia; Febio 

Film Festival 2016, Czech Republic 

 

•  CHAMPIONS (2014) scénář hraného filmu - Rusko 

scénář, režie Igor Zajcev 

 

• FOR LOSERS ONLY (2013) short fiction film – Russia/ Macedonia 

(režie, scénář) 

   

• 90 MINUTES - The Berlin Project (2012) – celovečerní film - Germany/ Macedonia 

(Režie, Scénář) 

 

Film festivals 

 • Filmfestival achtung Berlin 2012 

 • Plus Cameraimage – Int. Film festival of the Art of Cinematography 2012, Poland 

 • International film festival Braka Manaki 2012, Bitola, Macedonia 
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 • Cinedays 2012, Skopje, Macedonia 

 • WINGLESS (2009) – celovečerní film - Czech/Macedonia 

         (Režie) 

 • MACEDONIA`S OFFICIAL SUBMISSION BEST FOREIGN LANGUAGE FILM 2009 

ACADEMY AWARDS „OSCAR“ 

 

Film festivals 

 • Toronto International Film Festival 

 • MFF Karlovy Vary; 

 • Montreal World Film Festival 2009 - Canada 

 • Durres International Summer Fest 2009 – Albania 

 • IFF SKOPJE 2009 (Macedonia) 

 

Působení v zahraničí 

Je tutorem v MIDPOINT - Central European Script Center.  

 

Je/byl tutorem v několika International training programs and workshops for script and project 

development jako jsou Feature Launch; Meeting on the Bridge v Turecku, ExOriente Film 

international training program for documentary professionals, DOK.Incubator workshop, Rough 

Cut Boutique aj. 

 

Pracoval pro více filmových společností z USA, Německa, Rakouska, Ruska, Dánska, Slovenska, 

Slovinska, Makedonie a České Republiky. Je členem výboru Filmové Nadace.  

Podpis   datu

m 
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C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Akademie múzických umění 

Součást vysoké školy Filmová a televizní fakulta 

Název studijního 

programu 

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204 

Jméno a příjmení Martin Čihák Titul

y 

doc. RNDr. MgA. 

Ph.D. 

 Rok narození 1964 typ vztahu k 

VŠ 

Hl. 

prac. 

poměr 

rozsah 1,0  do 

kdy 

30.9. 2020 

 Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje 

st. program 

 rozsah  do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. 

vztahu 

rozsah 

-   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení 

do uskutečňování studijního programu 

Commisional exam 1 (garant předmětu)  

● Consulting and second opinion 1 (garant předmětu)  

● Consulting and second opinion 2 (garant předmětu)  

● Czech Avant-garde Film (garant předmětu)  

● Dílna filmového učitelství 1 (garant předmětu)  

● Dílna střihové skladby 1 (garant předmětu)  

● Dílna střihové skladby 2 (garant předmětu)  

● Dílna střihové skladby 3 (garant předmětu)  

● Dílna střihové skladby 4 (garant předmětu)  

● Dílna střihové skladby 5 (garant předmětu)  

● Dílna střihové skladby 6 (garant předmětu)  

https://sp.amu.cz/cs/predmet306CE1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306CSO1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306CSO2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet311CAF.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DFU1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS4.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS5.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS6.html
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● Dílna střihové skladby 7 (garant předmětu)  

● Dílna střihové skladby 8 (garant předmětu)  

● Dokumentární film KSS (garant předmětu)  

● Ermanno Olmi – Il Posto (garant předmětu)  

● Film theory 1 (garant předmětu)  

● Fotoscénář (garant předmětu)  

● History of Avant-garde Film (garant předmětu)  

● Kapitoly z dějin střihové skladby (garant předmětu)  

● Kapitoly z dějin střihové skladby 1 (garant předmětu)  

● Kapitoly z dějin střihové skladby 2 (garant předmětu)  

● Kapitoly z dějin střihové skladby 3 (garant předmětu)  

● Konzultační dílna KSS 1 (garant předmětu)  

● Konzultační dílna KSS 2 (garant předmětu)  

● Montage workshop 1 (garant předmětu)  

● Narrative Film Editing Practise 1 (garant předmětu)  

● Pedagogická asistence 1  

● Pedagogická asistence 2  

● Pedagogická asistence 3  

● Pedagogická praxe 1  

● Pedagogická praxe 2  

● Pedagogická praxe 3  

● Praktika oboru střihová skladba: 16mm (garant předmětu)  

● Praktika oboru střihová skladba: Avid (garant předmětu)  

● Příprava autorského projektu (garant předmětu)  

● Stáž na odborném pracovišti  

● Storyboarding (garant předmětu)  

● Teorie střihové skladby 1 (garant předmětu)  

● Umělecká nebo publikační činnost 1  

● Umělecká nebo publikační činnost 2  

https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS7.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS8.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DFI.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306MEOP.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306FT1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306FS.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet311HAF.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KDSS.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KDSS1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KDSS2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KDSS3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KD1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KD2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306MW1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306NFE1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet380DPA1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet380DPA2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet380DPA3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet380DPP1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet380DPP2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet380DPP3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306POSF.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306POSA.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306PAP.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet380DSOP.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet311SB.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306TSS1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet380DUO1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet380DUO2.html
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● Umělecká nebo publikační činnost 3  

Údaje o vzdělání na VŠ  

Ukončení vysokoškolských studií: 

Matematicko-fyzikální fakulta UK – obor učitelství  - 1988 (RNDr. - didaktika fyziky, 1990) 

Filmová a televizní fakulta AMU – střihová skladba (MgA. - 1993) 

Postgraduální studium - Filosofická fakulta UK, filmová věda (Ph.D. - 2004) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Přehled předcházející pedagogické činnosti: 

2002 – dosud FAMU, KSS 

2002 - 2007 proděkan FAMU pro pedagogickou, uměleckou a vědeckou činnost  

1999 - 2006 FF UP Olomouc  

1995 - 2003 Fakulta humanitních studií UK  

1993 - 1996 ŠUM - Soukromá střední odborná škola umění a managementu (foto,video) 

1992 - 1995 Evangelická akademie (matematika, estetická výchova)  

1987 - 1988 Základní devítiletá škola, Sázavská, Praha 2 (dílny, mat, fyz) 

 

Příležitostně přednášel také na FAMU International a na Fakultě sociálních studií MU Brno. 

 

Od poloviny osmdesátých let pracuje také jako nezávislý filmař, případně jako nájemný 

kameraman, střihač, režisér či dramaturg.  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 Vedené obhájené VŠKP 
● Špidla Šimon – Práce s časem - Čas práce  

● BcA. Toupalová Kristýna – Duch úlu - mezi historií, filmem a snem  

● Vlčková Jana – Po stopách pojmu "Empatia diváka"  

● BcA. Krajbich Josef – Fotocitlivá vrstva a její domácí připrava  

● BcA. Vrána Tomáš – Mrtvý čas filmu  

● BcA.MgA. Toupalová Kristýna – Pablo. G. del Amo - střihačské fragmenty  

● BcA. Klímová Blanka – Optofonetické harmonie  

https://sp.amu.cz/cs/predmet380DUO3.html


175 

175 

 

● BcA. Klímová Blanka – Cebron  

● BcA. Polenský Tomáš – Fotochemická transformace kinematografického obrazu  

● MgA. Mlynarič Martin – Filmové montážne štruktúry posvätna  

● MgA. Týmal František – Eschatologie filmového pásu  

● BcA. Böhm Michal – Kremličkiana - Léto s básníkem Vítem Kremličkou  

● BcA. Böhm Michal – Maria Stock  

● BcA. Hálová Nicole – Co si myslíš o zeleném čaji  

● BcA. Jankovec Kryštof – Apollón, Dafné a tma  

● Mgr.BcA. Pospíšil Matěj – Rolníci a rolničky audiovizuálního pole  

● MgA. Krutský Dominik – 4/4 Preludium C dur  

● BcA. Garduňo Rolando – ZROZENÍ A VÝZNAM FENOMÉNU TANCE V „ CINE DE 

CABARETERAS“ VRÁMCI MEXICKÉ KINEMATOGRAFIE  

● MgA. Sánchez Calderón Jorge – Porod ve filmu: Reprezentace, funkce a význam.  

● BcA. Hrdlička Josef – Komparace vnitrozáběrové montáže v jednozáběrových filmech 

Provaz a Victoria  

● MgA. Krutský Dominik – Poznámky k psychologii filmové montáže narativních struktur  

● MgA. Klímová Blanka – Galaxie Kainnu  

● MgA. Klímová Blanka – Massive Kathak  

● MgA. Böhm Michal – Horkej den  

● MgA. Elšík Tomáš – Central bus station  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na 

VŠ 

Ohlasy publikací 

 Filmové, televizní a 

fotografické umění a nová 

média 

(Habilitační práce: K didaktice 

střihové skladby 

Hab. přednáška: Úvod do 

kinogeometrie) 

2019 FAMU WO

S 

Sco

pus 

osta

tní 

 Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na 

VŠ 

   

    

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 

odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
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Publikační činnost: 

 

V roce 2013 vydal v NAMU přepracovanou a rozšířenou verzi své disertační práce Skladebné 

postupy filmových avantgard pod názvem Ponorná řeka kinematografie. 

 

Jako spoluautor  a editor se podílel na přípravě těchto publikací:   

K tvarozpytu montážních struktur. NAMU a PAF Olomouc, 2015 

Distanční montáž Artavazda Pelešjana. NAMU, Praha,  2017 

Dobrodružství střihové skladby. NAMU, Praha, (plán 2019)  

 

2011 – stať Nový Babylón ve sborníku 4živly 2011 

2013 – stať Obnažit film pro portál kinoaparát.cz 

 

Svými statěmi o čs. amatérském filmu přispěl do publikací Panoráma českého filmu a Alternativní 

kultura. V roce 2001 spolupracoval na přípravě slovenského sborníku Hl'adné oko, věnovaném 

rakouskému experimentálnímu filmu. 

 

Příležitostně publikoval v časopisech KINOIKON, Cinepur, Kulturní pecka, Iluminace aj. 

 

Od 2012 do 2015 byl členem badatelského týmu v rámci  grantového projektu „Re-prezentace 

minulosti“ na Univerzitě Palackého v Olomouci, jehož jedním z výstupů byl i text uvozující do 

problematiky kinogeometrie: Into Cinegeometry (dosud veřejně nepublikovaný). 

 

V devadesátých letech se kurátorsky podílel na řadě prezentací českého nezávislého filmu doma i 

v zahraničí (Berlin – Tacheles 1991, Kodaň – klub OFF-OFF 1994, 2002, New York – Anthology 

Film Archives 2000, Lipsko-Schaubuehne Lindenfels 2000 aj.) 

V letech  1999 – 2002 byl garantem cyklu „Experimentální film“ na LFŠ v Uherském Hradišti  

a pravidelně zasedá (až dosud) v porotě soutěže amatérských filmů Mladá kamera, Uničov. 
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Příležitostně spolupracuje s NFA Praha na lektorských úvodech v kině Ponrepo, se SFÚ na 

lektorských úvodech pro  festival 4živly  atp. 

 

Překladatelská činnost: 

1995 - V polovině devadesátých let byl členem překladatelského týmu poněkud obskurní publikace 

Kronika filmu, kde se věnoval létům 1920-29. 

2001 - překlady textů  Petera Kubelky O vídeňském řízku, Spacium Musicum (in Hl'adné oko)  

2010 – na žádost  ředitele NAMU vypracoval podrobný komentář (včetně odkazů na praxi i na 

české odborné texty) k terminologii 6. kapitoly (Střih) českého překladu Bordwellova Umění filmu, 

který však byl odbornou redakcí zcela ignorován. 

2014 - podtitulky k dlouhometrážnímu filmu Cardiopolitika (režie: Strelniková, střih: Doruška)  

 

Přehled tvůrčí činnosti: 

 

2019 – filmové dotáčky pro představení „Woyzeck“ (režie: M. Bambušek), Hadivadlo, Brno 

2017 – 73 ºC střih dlouhometrážního dokumentu z Iráku. (režie: Baz Dinka Shamoun) 

2016 –  Film č. 1 z cyklu Fázové přechody – 26. 4. 2016 Ponrepo. Experimentální film jako 

pedagogický nástroj.  

2014 – střih a režie  čtyř dokumentů o osobnostech české vědy z cyklu Homines scientiarium pro 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR  

2012 – dramaturg dlouhometrážního dokumentárního filmu Z tvého života o nejvýznamnějším 

českém gastroenterologovi Prof. Zdeňkovi Mařatkovi (režie: Kryštof Mařatka, producent Tomáš 

Doruška) 

2011 – spoluautor, kameraman a střihač krátkometrážního živo-loutkového filmu Kamenopis 

podle Mikoláše Axmanna (spoluautoři: V. Pancíř. A. Škampová, M. Axmann) 

2012 – střihové práce na projektu Moc médií pro Muzeum fotografie, Jindřichův Hradec 

2011 – iniciátor a spoluautor populárně naučného loutkového divadelního představení se 

světelnými obrazy Kinéma  - dramatizace textů a kontextů čs. avantgardního filmového myšlení od 

prehistorie až do nástupu komunismu 

2010 – střihač dlouhometrážního dokumentárního filmu Sedmnáct o divadelním souboru Buchty a 
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loutky (režie: Tomáš Petráň; premiéra 2.2.2010) 

2009 – ATRAKTORROKYTNICKY – (kamera, střih; spoluautor Georgij Bagdasarov) populárně 

naučný film, zabývající se teorií chaosu (projekce na Academia film Olomouc 2010)  

2009 – filmový klip pro skladatele Jakuba Kudláče Waiting. 

2008/2009 (zima) - střihač, kameraman, režisér, dramaturg pro regionální kabelovou televizi  

v Rokytnici nad Jizerou (tam mimo jiné např. kameraman a střihač čtrnáctidílného tv seriálu 

Pohotovost u Zelené ohrady; režisér televizních znělek atp.) 

2008  – autor festivalové znělky Fresh Film Fest, Karlovy Vary 2008 

2007 – 2008 – kameraman celovečerního filmu Sestra (režie: Vít Pancíř); produkce Endorfilm, v 

distribuci uveden na podzim 2008 

2007 – 2008  střih dokumentů pro Egyptologický ústav FF UK a Ústav pro soudobé dějiny 

Akademie věd ČR; režie Tomáš Petráň) aj. 

2002 – 2003 znělky pro Mezinárodní festival dokumentárního filmu v Jihlavě (2002-2003) 

Společně s Alicí Růžičkovou. Filmový materiál natočený ke znělkám byl současně využit  

pro úvodní polyekranovou performanci Nová země, provedenou pomocí 6  filmových projektorů na 

hudbu Aloise Háby  

2002 – Palaestra (scénář, kamera, střih, režie, produkce); dvacetiminutový dokument  

pro nadaci Člověk v tísni  

1999-2002 – filmové znělky pro festival etnické hudby RESPECT.  

 

V průběhu devadesátých let natočil rovněž několik hudebních filmoklipů pro vydavatelství Rachot 

(Dunaj, Deep Sweeden, Ylo, Bitová-Bartók, atd.) a rovněž  filmoklipy Hladolet (1995) pro skupinu 

Původní Bureš a Paris-Omsk (1992) pro skupinu Zirkus Odvážná srdce aj.  

 

V druhé polovině devadesátých let pracoval externě pro Českou televizi. Jako střihač, kameraman 

i režisér se účastnil na hudebním pořadu „60“. Společně s režisérkou Alicí Růžičkovou natočil 

(scénář, kamera, střih) několik hodinových dokumentů pro cyklus „Zblízka“: Králíkův seznam 

(1997), Žiletky Zdeňka Tyce (1997), Amatérský film (1998), Michael Rittstein (1998), Originální 

Videojournal (1998) a rovněž dva autorské filmy na formátu 16 mm ve vlastní produkci (resp. v 

koprodukci s ČT): 

2001 – EXPRMNTL KBH  – spoluautor (námět, kamera, střih, produkce); čtyřicetiminutový filmový 

dokument z prostředí českých experimentátorů žijících v Kodani 
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1999 – Otto Placht – malíř džungle – spoluautor (námět, kamera, střih, produkce); hodinový 

filmový portrét českého malíře žijícího v peruánské Amazonii 

 

1991 – 1994 natočil společně s Janem Daňhelem světlopisnou trilogii Neustadt (1991/92), Naše 

zahrádka (1992/93), Adam Kadmon (1993/94) 

1993 – asistent režie na filmu Pevnost režisérky Drahomíry Vihanové; střih upoutávky pro kina k 

tomuto filmu 

V roce 1991 natočil ve vlastní produkci dokumentární film z prostředí Bohnické psychiatrické 

léčebny Film o prostoru práci a čase. 

 

V osmdesátých letech realizoval na dvě desítky amatérských filmů se kterými získal ocenění doma 

(Brněnská 16, Mladá kamera Uničov, Rychnovská 8 aj.) i v zahraničí.“ 

 

Působení v zahraničí 

Guest lectures and workshops:  

Krátkodobá pedagogická působení v zahraniční: 

University of Economics - Cinema and Digital Media, Izmir, Turkey (2018, 2019) 

Baltic Film and Media School, Tallinn, Estonia (2013, 2014, 2015) 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia (2012) 

Casa Tres Patios, Medellín, Colombia (2012) 

Fachhochschule Salzburg, Austria (2008, 2009, 2012, 2013, 2014) 

Universität für angewandte Kunst, Wien, Austria (2008, 2009) 

Anadolu Universitesi, Eskişehir, Turkey (2005, 2006, 2008, 2009) 

VŠMU Bratislava, Slovakia (2001, 2002, 2017) 

Podpis  Martin Čihák datu

m 

22.4.2019 

 

 

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 
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Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního 

programu a u magisterského a doktorského studijního programu   

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost 

v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

 K teorii a praxi distanční montáže  

Specifický vysokoškolský výzkum - Studentská 

grantová soutěž AMU/FAMU 

MŠM

T - 

 

 

2015  

(339 tis. kč) 

 Rozpravy o střihové skladbě  

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace- Projektová soutěž 

AMU 

MŠM

T - 

2014-2015 

(439 tis. kč) 

 Česká škola střihové skladby   

-Specifický vysokoškolský výzkum - Studentská 

grantová soutěž AMU/FAMU 

MŠM

T - 

2019  

(248 tis. kč) 

    

    

    

    

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného 

bakalářského a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve 

spolupráci s praxí  

Období 
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Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která 

souvisí se studijním programem 

 

Spoluorganizátor konference K tvarozpytu montážních strukur, UP Olomouc, 2013 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 
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C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola Akademie múzických umění  

Součást vysoké školy Filmová a televizní fakulta  

Název studijního 

programu 

Film, Television and Photography  

Jméno a příjmení Adam Brothánek Titul

y 

MgA.  

Rok narození 30.3.1981 typ vztahu 

k VŠ 

Hl. prac. 

poměr 

rozsah 1,0 do kdy 30.9.2020   

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

 rozsah  do kdy    

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. 

vztahu 

rozsah  

    

    

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další 

zapojení do uskutečňování studijního programu 

 

         

 Autorský film KSS (garant předmětu) 

 Commissional exam 1 (garant předmětu) 

 Consulting and second opinion 1 (garant předmětu) 

 Dílna střihové skladby 1. ročníku 1 (garant předmětu)  

 Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 (garant předmětu)  

 Elementární skladební cvičení (garant předmětu)  

 Grammar of the film language 1 (garant předmětu)  

 Praktika oboru střihová skladba: 16mm (garant předmětu)  

 Střih ateliérového cvičení - Avid (garant předmětu)  

 Technologie střihu 16 a 35 mm (garant předmětu)  

 

Údaje o vzdělání na VŠ   

 

2002 –2009  – FAMU KSS, MgA. 

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet306CSO1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306CSO1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306RSS1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306RSS2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306ESC.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306GFL1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306POSF.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306SAC.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306SAC.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306SAC.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306TSF.html
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Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

Po absolvování FAMU pracuje Adam Brothánek jako střihač a dramaturg na volné noze. Je 

místopředsedou profesního sdružení Asociace filmových střihačů a střihaček z.s. . Od roku 2014 

vyučuje na Katedře střihové skladby FAMU.  

Výběrová filmografie: 

 Ztracený břeh (J. Zykmund, Endorfilm/ČT, 100min, 2018) – střih  

 Chůze a běhy (V. Pancíř, Duracfilm, 2017) – střih  

 Pět statečných (Z. Kirchnerová, seriál ČT, 2017) – střih  

 OUT (György Kristóf, Sentimental Film–Mirage Film–Endorfilm, 2017) – střih  

 Tiché hrozby (M. Spurná, filmový cyklus AV ČR, 2016-17) – dramaturgie  

 Nezlomené (Jarmila Štuková, Femisféra, 2016) – střih  

 Trabantem do posledního dechu (Dan Přibáň, Endorfilm, 2016) – střih  

 Tlačítka bdělosti (Jan Šípek, 90min, 2015) – střih  

 Pohyby (Martina Spurná, AV ČR, 45 min, 2015) – střih  

 Nová věčnost (Lucie Králová, Produkce Radim Procházka/NFA, 26 min, 2014) – střih  

 Lovu zdar! (J. Kratochvíl, Nutprodukce/FAMU, 66 min, 2014) – střih  

 Trabantem až na konec světa (Dan Přibáň, Endorfilm, 98 min, 2014) – střih  

 Kauza Cervanová (R. Kirchhoff; atelier.doc, 100min., 2013) – střih (společně s Janou 

Vlčkovou)  

 Navždy svoji (Erika Hníková; ČT, 3×46 min., 2013) – střih  

 ProStory (L. Králová/L. Kokeš/B. Bláhovec; ČT, 3×26 min., 2013) – střih  

 Vymezený prostor (Hana Železná; Background films, 30min., 2011) – střih  

 Sestra (Vít Pancíř; Endorfilm, 70min., 2008) – střih  

 Mír s tuleni (Miloslav Novák; 12 Opic, 100 min., 2007) – střih  

 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Vedené obhájené VŠKP 

  

 MgA. Tesáček Roman – Manipulácia matérie animácie  

 MgA. Elšík Tomáš – EXPOZICE DOKUMENTÁRNÍHO FILMU / DETERMINACE HRUBÝM 

MATERIÁLEM  

 BcA. Navrátilová Lucie – Počátky a konce Petera Jacksona  

 BcA. Kozáková Tereza – Jump cut, střih poskakující po konvencích kontinuální vazby  

 MgA. Dvořák Michal DiS. – DK  

 MgA. Dvořák Michal DiS. – Jsem Brána  

 BcA. Jelínek Jakub – FAMU: Nový začátek  

 

http://www.famu.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10861835905-pet-statecnych/
http://outthefilm.com/
http://www.sentimentalfilm.com/en
http://miragefilm.hu/
http://www.endorfilm.cz/
http://www.jarmila-stukova.com/
http://femisphera.com/
http://tichomori.transtrabant.cz/
http://eldar.cz/tlacitka_bdelosti/
http://pohyby-film.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10655115754-arzenal/
http://www.adambrothanek.com/lovu-zdar/
http://www.adambrothanek.com/trabantem-az-na-konec-sveta/
http://www.adambrothanek.com/kauza-cervanova/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10397753566-navzdy-svoji/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319060206-prostory/5230-o-poradu/
http://artcam.cz/sestra/
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 BcA. Jelínek Jakub – Člověk Kilimandžáro  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací  

   WOS Scopus ostatní   

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ      

     

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 

odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

 

Chůze a běhy (Vít Pancíř) - střih (film oceněn na Anifilm 2018) 

OUT (György Kristóf, 2017) – střih (premiéra filmu v soutěži Un Certain Regard / 

Cannes 2017) 

Pohyby (Martina Spurná, 2016) - střih (film oceněn na AFO Olomouc 2016) 

 

 

Působení v zahraničí  

European Editing Masterclass 7th / Workshop Tutor, PWSFTviT Łódź 2017 

Rhythm in Film / Guest Lectures, IFS Koln, 2017 

FIOFA / Lecturer, Macedonia, 2016-2017 

One World Romania, Cooking a Doc Workshop / Workshop Tutor, Bucharest 2015 

 

Podpis   datu

m 

  

  

  

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost  

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

a u magisterského a doktorského studijního programu   

 

http://outthefilm.com/


185 

185 

 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost 

v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

 

spoluřešitel Erasmus plus    

     

     

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného 

bakalářského a magisterského studijního programu 

 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci 

s praxí  

Období  

    

    

    

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která 

souvisí se studijním programem 

 

 

SGS FAMU, projekt Česká škola střihové skladby, 2019 

 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu  
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C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola Akademie múzických umění  

Součást vysoké 

školy 

Filmová a televizní fakulta  

Název studijního 

programu 

Film, Television and Photography  

Jméno a příjmení Michal Reich Titul

y 

MgA.  

 Rok narození 1985 typ vztahu k VŠ Hl. prac. 

poměr 

rozsah 0,5  do 

kdy 

30.9.2021   

 Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje 

st. program 

 rozsah  do 

kdy 

   

Další současná působení jako akademický pracovník 

na jiných VŠ 

typ prac. 

vztahu 

rozsah  

    

    

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další 

zapojení do uskutečňování studijního programu 

 

Předměty 

 Cinergy with Joe Walker (garant předmětu)  

 Commissional exam 1 (garant předmětu)  

 Consulting and second opinion 1 (garant předmětu)  

 Gramatika filmového jazyka 1 (garant předmětu)  

 Gramatika filmového jazyka 2 (garant předmětu)  

 Gramatika filmového jazyka 3 (garant předmětu)  

 Gramatika filmového jazyka 4 (garant předmětu)  

 Grammar of the film language 1 (garant předmětu)  

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet308MAI.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306MCJW.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306CE1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306CSO1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306GFJ1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306GFJ2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306GFJ3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306GFJ4.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306GFL1.html
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 Grammar of the film language 2 (garant předmětu)  

 Seminar Script Editing 1 

 Seminar Script Editing 2 

 Střihová skladba dokumentárních filmů 1 (garant předmětu)  

 Střihová skladba dokumentárních filmů 2 (garant předmětu)  

Údaje o vzdělání na VŠ   

2012 - MgA FAMU, KSS 

2008 – BcA, FAMU, KSS 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

 

Střihač : 

Certain Kind of Silence (post-production)  

We Intend to Cause Havoc (Documentary) (post-production)  

 2019 Vera (Short) (post-production)  

 2019 Punk je hned! (co-editor) 

 2018 Bůh s námi 

 2018 Do vetru  

 2018 Happy Farmers (short) 

 2013 For Losers Only (Short)  

 2012 Tambylles  

 2012 Breaking the Circles (Short)  

 2012/I Lisa (Short)  

 2011 The Berlin Project  

 2011/I The Contract (Short)  

 2010 Den Draka (Short)  

 2010 Love Birds (Short)  

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet306GFL2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306SSDF1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306SSDF2.html
https://www.imdb.com/title/tt7431040/?ref_=nm_flmg_edt_1
https://pro.imdb.com/title/tt7431040?rf=cons_nm_filmo&ref_=cons_nm_filmo
https://www.imdb.com/title/tt5666750/?ref_=nm_flmg_edt_2
https://pro.imdb.com/title/tt5666750?rf=cons_nm_filmo&ref_=cons_nm_filmo
https://www.imdb.com/title/tt9788132/?ref_=nm_flmg_edt_3
https://pro.imdb.com/title/tt9788132?rf=cons_nm_filmo&ref_=cons_nm_filmo
https://www.imdb.com/title/tt8476276/?ref_=nm_flmg_edt_4
https://www.csfd.cz/film/678950-happy-farmers/
https://www.imdb.com/title/tt3090664/?ref_=nm_flmg_edt_5
https://www.imdb.com/title/tt2231547/?ref_=nm_flmg_edt_6
https://www.imdb.com/title/tt2325577/?ref_=nm_flmg_edt_7
https://www.imdb.com/title/tt2273369/?ref_=nm_flmg_edt_8
https://www.imdb.com/title/tt1701219/?ref_=nm_flmg_edt_9
https://www.imdb.com/title/tt1831783/?ref_=nm_flmg_edt_10
https://www.imdb.com/title/tt1778791/?ref_=nm_flmg_edt_11
https://www.imdb.com/title/tt1727348/?ref_=nm_flmg_edt_12
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 2008 Děti sledující noční vlaky (Short)  

 2008 Chybička se vloudí (Short)  

 2007 Wave of Care (Short)  

 2007 Dobré jitro, pane Upíre! (Short)  

 

Dramaturg 

2019 Už mě nemá ráda 

2019 Kola 

2019 It Can’t Be Real 

2018/19 Krvavá nevěsta 

2018/19 Ugly Mandarin 

  

Režijní filmografie 

2016 Zápisky dobrovolníka (krátký, dokument) 

2009 Den draka (studentský film) 

  

Asistent režie/Osobní asistent režiséra 

2015 Honey Night 

2012 Third Halftime 

2011 Berlin Project 

2009 Ocas ještěrky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení Řízení konáno na Ohlasy publikací  

https://www.imdb.com/title/tt1342372/?ref_=nm_flmg_edt_13
https://www.imdb.com/title/tt1407962/?ref_=nm_flmg_edt_14
https://www.imdb.com/title/tt1415907/?ref_=nm_flmg_edt_15
https://www.imdb.com/title/tt1340815/?ref_=nm_flmg_edt_16
https://www.csfd.cz/film/266218-den-draka/
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hodnosti VŠ 

    WOS Scopu

s 

ostatn

í 

  

 Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ      

      

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 

odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

2018 - 2020 účastník programu Dramaturgický Inkubátor určeného pro vzdělávání 

dramaturgů 

2018 Observer na workshopu Midpoint Feature Launch 

2018 Observer na workshopu ExOriente 

 

Působení v zahraničí  

Guest lectures and workshops: 

FIOFA -  Tutor at Editing and Directing Department 

 

 

Podpis   datu

m 

  

  

  

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost  

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního 

programu a u magisterského a doktorského studijního programu   

 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost 

v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

 

 Erasmus plus    
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Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně 

zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu 

 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve 

spolupráci s praxí  

Období  

    

    

    

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, 

která souvisí se studijním programem 

 

  

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu  
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C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola Akademie múzických umění  

Součást vysoké školy Filmová a televizní fakulta  

Název studijního 

programu 

Film, Television and Photography  

Jméno a příjmení Antonie Janková Tituly   

 Rok narození 1948 typ vztahu k 

VŠ 

Hl. 

prac. 

poměr 

rozsah 0,4 do kdy doba 

neurčitá 

 

 Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje 

st. program 

 rozsah  do kdy   

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah  

    

    

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

 

 Autorský film KSS (garant předmětu) 

 Consulting and second opinion 1 (garant předmětu)  

 Dílna střihové skladby 1 (garant předmětu)  

 Dílna střihové skladby 2 (garant předmětu)  

 Dílna střihové skladby 3 (garant předmětu)  

 Dílna střihové skladby 4 (garant předmětu)  

 Dílna střihové skladby 5 (garant předmětu)  

 Dílna střihové skladby 6 (garant předmětu)  

 Dílna střihové skladby 7 (garant předmětu)  

 Dílna střihové skladby 8 (garant předmětu)  

 Dokumentární film KSS (garant předmětu)  

 Konzultační dílna KSS 1 (garant předmětu)  

 Konzultační dílna KSS 2 (garant předmětu)  

 Praktika oboru střihová skladba: 16mm (garant předmětu)  

 Praktika oboru střihová skladba: Avid (garant předmětu)  

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet306CSO1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS4.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS5.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS6.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS7.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DSS8.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DFI.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KD1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KD2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306POSF.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306POSA.html
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 Příprava autorského projektu (garant předmětu)  

Údaje o vzdělání na VŠ   

1976 – 1979 – FAMU Katedra střihové skladby (studium přerušeno ve 3. roč. BC) 

1979 – 1995 – USA – zde od roku 1982 pracuje jako střihač 

1995 – OSVČ 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

Na FAMU učí od 2003. 

 

Filmografie: 

 

 2017 Universum Brdečka (Documentary)  

 

 2016 Normální autistický film (Documentary)  

 

 2015 Filmová lázeň (Documentary)  

 

 2014 Olga (Documentary)  

 

 2014 Evangelium podle Brabence (Documentary) (as Tonicka Janek)  

 

 2013 Eugéniové (Documentary)  

 

TAJEMSTVÍ RODU – DAVID VÁVRA    (2013) 

Dokumentární cyklus České televize  (52 min) 

ŠMEJDI    (2013) 

Dokumentární film zachycuje skrytou kamerou manipulaci a další praktiky prodeje na výjezdových 

předváděcích akcích pro seniory, režie Silvie Dymáková, prod. Česká televize, DSi Studio, Produkce 

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet306PAP.html
https://www.imdb.com/title/tt8555602/?ref_=nm_flmg_edt_1
https://www.imdb.com/title/tt5870288/?ref_=nm_flmg_edt_2
https://www.imdb.com/title/tt5833468/?ref_=nm_flmg_edt_3
https://www.imdb.com/title/tt6234028/?ref_=nm_flmg_edt_4
https://www.imdb.com/title/tt4152042/?ref_=nm_flmg_edt_5
https://www.imdb.com/title/tt3289536/?ref_=nm_flmg_edt_6
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Třeštíková  (74min) 

UMANUTÁ   (2012) 

Dokumentární kubistický portrét filmové režisérky Drahomíry Vihanové, režie Miroslav Janek, prod. 

Verbascum a Česká televize  (58min) 

CHUDOBA CTI NETRATÍ    (2012) 

Dokumentární film o matkách samoživitelkách z cyklu Chudoba, režie Daniela Gébová, prod. Česká 

televize  (52min) 

NÁVRAT     (2010) 

Jan Koblasa modeluje Gustava Mahlera, režie Pavel Štingl, prod. K2 a Město Jihlava  (15min) 

STÍNY MINULOSTI     (2010) 

Příběhy lidí, jejichž osudy zásadně ovlivnila sovětská okupace Československa v roce 1968, režie 

Petra Ondřejková, Maxim Dashkin, Michael Wong, prod. L‘automat   (90min)  

ANDREJ  KROB NA TAHU    (2010) 

Dokumentární výlet životem a názory divadelního režiséra samouka, režie M.Janek, prod. Česká 

televize (53min) 

INTOLERANCE : ZÁVISLÍ NA ZÁVISLÝCH   (2010) 

Jeden díl publicistického cyklu. Režie Pavel Štingl, prod. Česká televize  (26 min) 

FOR SEMAFOR   (2010) 

Dokumentární kronika zachycující nahrávání stejnojmenného hudebního CD. Režie Miroslav Janek. 

Prod. Hypermarket a HBO   (82min) 

OBČAN HAVEL TV SERIÁL  (2009) 

Čtyřdílný dokumentární seriál, zachycující situace z prezidentského funkčního období Václava Havla. 

Režie Pavel Koutecký a Miroslav Janek, prod. Film a Sociologie, Negativ, TV NOVA . Jednotlivé díly: 

OBČAN HAVEL – KANDIDÁT           (56min) 

OBČAN HAVEL -  DUSNO                   (55min) 

OBČAN HAVEL -  KRIZE                    (58min) 

OBČAN HAVEL -  ODCHÁZENÍ        (55min) 

ŠIL JSEM U KUBIŠE   (2009) 
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Dokumentární procházka po osudu třiadevádesátiletého pana Denemarka, který byl propojen 

s atentátníky na Heydricha, režie Pavel Štingl, prod. Česká televize Ostrava a K2  (58min) 

CIRKUS HAVEL    (2009) 

Dokumentární film o vzniku divadelního představení v režii Vl.Morávka, režie Břetislav Rychlík, prod. 

Česká televize Ostrava a Plum production   (58min) 

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA  (2009) 

Záznam stejnojmenné jazzové opery Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Režie Miloš Forman, prod. Radka 

Kadlecová a Národní divadlo (8 5 min) 

ZPOVĚĎ KATERYNY K. (2008) 

Dokumentární film o životě nevidomé ukrajinské zpěvačky a její české rodiny. Režie Miroslav Janek, 

prod. Česká televize Ostrava  (58min) 

ČERNÉ SRDCE (2008) 

Dokumentární film, představující romské rodiny z ČR, Polska, Slovenska a Maďarska. Režie Břetislav 

Rychlík, prod. ČT a ???  (80min) 

DĚTI NOCI (2008) 

Celovečerní hraný film, režie Michaela Pavlátová, prod. Negativ (90 min) 

OBČAN HAVEL  (2008) 

Dokumentární  film, zachycující  situace z prezidentského funkčního období Václava Havla. 

Režie Pavel Koutecký, Miroslav Janek, prod. Film a Sociologie, Negativ, TV NOVA.   (120 min) 

GHETTO  JMÉNEM BALUTY   (2008) 

Dokumentární film, ve kterém se spojují vzpomínky na židovské ghetto válečných let s pohledem do 

jeho bizarní současnosti. Režie Pavel Štingl, prod. K2 a ČT. (90min), TV verze 58min. 

 

 2005 Kamenolom boží (Documentary) (as Tonicka Janek)  

 

 2004 Mír jejich duším (Documentary) (as Tonicka Janek)  

 

 2003 Nezrobime nic (Documentary short)  

 

https://www.imdb.com/title/tt1546001/?ref_=nm_flmg_edt_18
https://www.imdb.com/title/tt0436620/?ref_=nm_flmg_edt_19
https://www.imdb.com/title/tt6414610/?ref_=nm_flmg_edt_20
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 2003 Bezesné noci (Documentary) (as Tonicka Janek)  

 

 2003 Nevěrné hry (as Tonicka Janek)  

 

 2003 Čert ví proč (as Tonicka Janek)  

 

 2001 Nachové plachty (as Tonicka Janek)  

 

 2000 O babicce (Documentary) (as Tonicka Janek)  

 

 1999 Praha ocima (segment "Absolute Love", as Tonicka Janek)  

 

 1998 Az na veky (Short) (as Tonicka Janek)  

 

 1997 Kdo je... Jiří Králík (TV Movie) (as Tonicka Janek)  

 

 1995 O Králíkovi a hostech (TV Movie) (as Tonicka Janek)  

 

 1995 Love Is Blind (Documentary) (as Tonicka Janek)  

 

 1992 The Restless Conscience: Resistance to Hitler Within Germany 1933-1945 (Documentary) (as 

Tonicka Janek)  

 

 1987 Now I Lay Me... (as Tonicka Janek)  

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací  

    WOS Sco ostatn  

https://www.imdb.com/title/tt0342100/?ref_=nm_flmg_edt_21
https://www.imdb.com/title/tt0334575/?ref_=nm_flmg_edt_22
https://www.imdb.com/title/tt0281707/?ref_=nm_flmg_edt_23
https://www.imdb.com/title/tt0288126/?ref_=nm_flmg_edt_24
https://www.imdb.com/title/tt0246822/?ref_=nm_flmg_edt_25
https://www.imdb.com/title/tt0186459/?ref_=nm_flmg_edt_26
https://www.imdb.com/title/tt0162871/?ref_=nm_flmg_edt_27
https://www.imdb.com/title/tt0165345/?ref_=nm_flmg_edt_28
https://www.imdb.com/title/tt0165406/?ref_=nm_flmg_edt_29
https://www.imdb.com/title/tt0113701/?ref_=nm_flmg_edt_30
https://www.imdb.com/title/tt0102778/?ref_=nm_flmg_edt_31
https://www.imdb.com/title/tt0162500/?ref_=nm_flmg_edt_32
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pus í 

 Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ     

     

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků 

z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

Posledních 5 let: 

        

EUGÉNIOVÉ (2013) 

Dokumentární esej na téma eugenika s použitím textů Patrika Ouředníka, režie Pavel Štingl, prod. K2 

a Česká televize (77min) 

 

NÁVRATY - ŽÍT PRÁVĚ TEĎ (2013) 

Jeden díl dokumentárního cyklu České televize, režie Daniela Gébová (27min) 

 

RAPORT O VELKÉ VÁLCE (2013) 

Jeden díl dok. cyklu České televize, režie Pavel Štingl (40min) 

 

RAPORT O VELKÉ VÁLCE: ZBLOUDILÁ KULKA (2013) 

Jeden díl dok. cyklu České televize, režie Pavel Štingl (40min) 

 

OLGA (2014) 

Dokumentární portrét Olgy Havlové, režie Miroslav Janek, prod. Film a Sociologie, Česká televize 

(87min) 

 

FILMOVÁ LÁZEŇ (2015) 

Střihový film zachycující ducha filmového festivalu v Karlových Varech tak, jak se od začátku vyvíjel 
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pod vlivem měnící se společensko-politické situace. Režie Miroslav Janek, Prod. Evolution Films a 

Česká televize. (77min) 

 

EVANGELIUM PODLE BRABENCE (2015) 

Dokumentární dialog Renaty Kalenské s Vratislavem Brabencem, režie Miroslav Janek, prod. 

Hypermarket Film a Česká televize (89min) 

 

ŠAMANI – CESTA ČLOVĚKA (2016) 

Dokumentární film z cyklu Nedej se. Režie Daniela Gébová, produkce Česká televize (27min) 

 

NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM (2016) 

Dokumentární fuga na téma aspergerův syndrom. Režie Miroslav Janek, kubaProdukce Nimesis 

Film a Česká televize (90min) 

 

ODVAHA (2016) 

Dokumentární film, ve kterém Jaroslav Róna realizuje kontroverzní jezdeckou sochu pro město 

Brno. Režie Pavel Štingl, produkce K2 a Česká televize. (72min) 

 

UNIVERSUM BRDEČKA (2017) 

Dokumentární cesta do duše významné postavy českého filmu. Režie Miroslav Janek, prod. 

Evolution Films a Česká televize (86min) 

 

MARKÉTA CHCE TAŠTIČKU (2018) 

Jeden veselý den autistické dívky. Režie Miroslav Janek, Prod. Mimesis Film (35min) 

 

V MOSULU (2018) 

Poslední týden dobývání města. Režie Jana Andert, prod. Mimesis Film a Česká televize (70min) 
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___ 

 

Český lev - Nejlepší dokument: OLGA (2014), FILMOVÁ LÁZEŇ (2015), NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ 

FILM (2016)... 

 

Karlovy Vary MFF - V MOSULU (2018), MARKÉTA CHCE TAŠTIČKU (2018), UNIVERSUM BRDEČKA 

(2017), NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM (2016), ODVAHA (2016), OLGA (2014), FILMOVÁ LÁZEŇ 

(2015), EVANGELIUM PODLE BRABENCE (2015)... 

 

Působení v zahraničí  

  

Podpis   datum   
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C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola Akademie múzických umění  

Součást vysoké školy Filmová a televizní fakulta  

Název studijního 

programu 

Film, Television and Photography  

Jméno a příjmení Tomáš Doruška Titul

y 

MgA.  

 Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ Hl. prac. 

poměr 

rozsah 1 do kdy doba neurčitá   

 Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

 rozsah  do kdy    

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. 

vztahu 

rozsah  

OPVVV zkvalitnění výuky smlouva 0,2  

osoba samostatně výdělečně činná    

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení 

do uskutečňování studijního programu 

 

● Autorský film KSS (garant předmětu) 
● Commisional exam 1 (garant předmětu) 
● Department assembly Poněšice 1 (garant předmětu) 
● Documentary rough-cut workshop dok.incubator (garant předmětu) 
● Katederní soustředění v Poněšicích 2 (garant předmětu) 
● Katederní soustředění v Poněšicích 3 (garant předmětu) 
● Katederní soustředění v Poněšicích 4 (garant předmětu) 
● Katederní soustředění v Poněšicích 5 (garant předmětu) 
● Konzultační dílna 2.ročníku 1 (garant předmětu) 
● Konzultační dílna 2.ročníku 2 (garant předmětu) 
● Konzultační dílna KSS 1 (garant předmětu) 
● Konzultační dílna KSS 2 (garant předmětu) 
● Montage workshop 1 (garant předmětu) 
● Montage workshop 2 (garant předmětu) 
● Oborový seminář KSS 1 (garant předmětu) 
● Oborový seminář KSS 2 (garant předmětu) 
● Oborový seminář KSS 3 (garant předmětu) 
● Oborový seminář KSS 4 (garant předmětu) 
● Oborový seminář KSS 5 (garant předmětu) 
● Oborový seminář KSS 6 (garant předmětu) 
● Oborový seminář KSS 7 (garant předmětu) 

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet306AFI.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306CE1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DAP1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306MDRW.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KSOP2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KSOP3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KSOP4.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KSOP5.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KDBC1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KDBC2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KD1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306KD2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306MW1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306MW2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306OS1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306OS2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306OS3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306OS4.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306OS5.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306OS6.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306OS7.html
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● Oborový seminář KSS 8 (garant předmětu) 
● Praktika oboru střihová skladba: 16mm (garant předmětu) 
● Praktika oboru střihová skladba: Avid (garant předmětu) 
● Professional intership 1 (garant předmětu) 
● Společná cvičení 1 (garant předmětu) 
● Střih atelierového cvičení - Avid (garant předmětu) 
● Střih trailerů projektů na workshopu Ex Oriente Film 3 (garant předmětu) 
● Technologie střihu 16 a 35 mm (garant předmětu) 
● Technology - video (garant předmětu) 
● Účast na festivalech a workshopech (garant předmětu) 
● Workflow obrazové postprodukce (Avid, DaVinci) (garant předmětu) 

Údaje o vzdělání na VŠ   

MgA. 2001 –  FAMU Katedra střihové skladby 

Ex Oriente - Workshop 2003 a 2005 

Doc Inkubator - 2016 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

pedagogická činnost:  

 

2006-15 vedoucí dílny prvního ročníku katedry střihové skladby FAMU 

od 2007 zástupce vedoucího katedry  

od 2011 garant Oborového semináře KSS 1-10 

2010-15 kurz Open Narrative /CAS FAMU/, podpořeno grantem FRVŠ /spoluřešitel/  

2012 vedoucí studií Academy Programu na FAMU International 

2013 Emerson College Summer Workshop | Mentor, FAMU 

2013 Midpoint | Montage Workshop Mentor with Norman Hollyn, Prague 

od 2015 výuka studentů NYU při FAMU  

od 2018 vedoucí programu Montage 

 

Filmografie: 

 

Střih: 

 2018 How Big Is the Galaxy? (Documentary) 

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet306OS8.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306POSF.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306POSA.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306PI1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306SPC1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306SAC.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306MEO3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306TSF.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306TV.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306UFW.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306MWOP.html
https://www.imdb.com/title/tt9233172/?ref_=nm_flmg_edt_1
https://www.imdb.com/title/tt9233172/?ref_=nm_flmg_edt_1
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 2018 Klithma (Short) (editing consultant) 

 2017 Planeta Cesko (Documentary) 

 2015 Pribehy zvedavych prirodovedcu (TV Series) (edited by) 

 2014 Odborný dohled nad východem Slunce 

 2014 Cardiopulitika (Documentary) (montage) 

 2013 It Started with Trees (Documentary short) 

 2013 From Your Life (script editor) 

 2012 The People Who Try to Save the World (Documentary short) 

 2012 Circus Love (Short) 

 2011 Ebb & Tide (Documentary short) 

 2011 Gorila (edited by) 

 2011 Netopyri ve tme (Documentary short) 

 2010 Bloudím 

 2009 Tsunami After the Wave of Interest (Documentary) 

 2009 Transmorface (Short) (supervising editor) 

 2008 Zlin soup (Documentary short) 

 2006 Jeste ziju s vesákem, plácackou a cepicí 

 2002 Konec (Short) (co-editor) 

 2002 Radhošť 

 2000 Otevren krajina svobodného muze (Short) 

 1999 Dobré srdce: Good Heart - Latcho jilo (Documentary short) 

 1997 Přízrak svobody (Short)  

 

Producent: 

2017 73 °C (Documentary) (associate producer) 

2013 It Started with Trees (Documentary short) (producer) 

2013 From Your Life (producer) 

https://www.imdb.com/title/tt7948988/?ref_=nm_flmg_edt_2
https://www.imdb.com/title/tt7948988/?ref_=nm_flmg_edt_2
https://www.imdb.com/title/tt7956754/?ref_=nm_flmg_edt_3
https://www.imdb.com/title/tt7956754/?ref_=nm_flmg_edt_3
https://www.imdb.com/title/tt8925858/?ref_=nm_flmg_edt_4
https://www.imdb.com/title/tt8925858/?ref_=nm_flmg_edt_4
https://www.imdb.com/title/tt3816964/?ref_=nm_flmg_edt_5
https://www.imdb.com/title/tt3816964/?ref_=nm_flmg_edt_5
https://www.imdb.com/title/tt4910724/?ref_=nm_flmg_edt_6
https://www.imdb.com/title/tt4910724/?ref_=nm_flmg_edt_6
https://www.imdb.com/title/tt7970064/?ref_=nm_flmg_edt_7
https://www.imdb.com/title/tt7970064/?ref_=nm_flmg_edt_7
https://www.imdb.com/title/tt8161540/?ref_=nm_flmg_edt_8
https://www.imdb.com/title/tt8161540/?ref_=nm_flmg_edt_8
https://www.imdb.com/title/tt7958592/?ref_=nm_flmg_edt_9
https://www.imdb.com/title/tt7958592/?ref_=nm_flmg_edt_9
https://www.imdb.com/title/tt7965518/?ref_=nm_flmg_edt_10
https://www.imdb.com/title/tt7965518/?ref_=nm_flmg_edt_10
https://www.imdb.com/title/tt7958884/?ref_=nm_flmg_edt_11
https://www.imdb.com/title/tt7958884/?ref_=nm_flmg_edt_11
https://www.imdb.com/title/tt1920950/?ref_=nm_flmg_edt_12
https://www.imdb.com/title/tt1920950/?ref_=nm_flmg_edt_12
https://www.imdb.com/title/tt8131848/?ref_=nm_flmg_edt_13
https://www.imdb.com/title/tt8131848/?ref_=nm_flmg_edt_13
https://www.imdb.com/title/tt0852939/?ref_=nm_flmg_edt_14
https://www.imdb.com/title/tt0852939/?ref_=nm_flmg_edt_14
https://www.imdb.com/title/tt8120954/?ref_=nm_flmg_edt_15
https://www.imdb.com/title/tt8120954/?ref_=nm_flmg_edt_15
https://www.imdb.com/title/tt8099134/?ref_=nm_flmg_edt_16
https://www.imdb.com/title/tt8099134/?ref_=nm_flmg_edt_16
https://www.imdb.com/title/tt7959050/?ref_=nm_flmg_edt_17
https://www.imdb.com/title/tt7959050/?ref_=nm_flmg_edt_17
https://www.imdb.com/title/tt0418765/?ref_=nm_flmg_edt_18
https://www.imdb.com/title/tt0418765/?ref_=nm_flmg_edt_18
https://www.imdb.com/title/tt0354685/?ref_=nm_flmg_edt_19
https://www.imdb.com/title/tt0354685/?ref_=nm_flmg_edt_19
https://www.imdb.com/title/tt0310040/?ref_=nm_flmg_edt_20
https://www.imdb.com/title/tt0310040/?ref_=nm_flmg_edt_20
https://www.imdb.com/title/tt0357994/?ref_=nm_flmg_edt_21
https://www.imdb.com/title/tt0357994/?ref_=nm_flmg_edt_21
https://www.imdb.com/title/tt7965154/?ref_=nm_flmg_edt_22
https://www.imdb.com/title/tt7965154/?ref_=nm_flmg_edt_22
https://www.imdb.com/title/tt0996647/?ref_=nm_flmg_edt_23
https://www.imdb.com/title/tt0996647/?ref_=nm_flmg_edt_23
https://www.imdb.com/title/tt7954050/?ref_=nm_flmg_prd_1
https://www.imdb.com/title/tt7970064/?ref_=nm_flmg_prd_2
https://www.imdb.com/title/tt7970064/?ref_=nm_flmg_prd_2
https://www.imdb.com/title/tt8161540/?ref_=nm_flmg_prd_3
https://www.imdb.com/title/tt8161540/?ref_=nm_flmg_prd_3
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2012 The People Who Try to Save the World (Documentary short) (co-producer) 

2012 Circus Love (Short) (associate producer) 

2009 Tsunami After the Wave of Interest (Documentary) (producer) 

2002 Radhost (co-producer) 

1999 Dobré srdce: Good Heart - Latcho jilo (Documentary short) (co-producer)  

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

MgA. Krajbich Josef – Postava Edvarda Beneše v poválečné kinematografii  

MgA. Krajbich Josef – Stanislav Gross - upřímně  

MgA. Krajbich Josef – K oblakům vzhlížíme  

BcA. Walterová Zuzana – Do zbraně!  

BcA. Walterová Zuzana – Menandros & Thaïs  

BcA. Chernyak Daria – Překonání prostoru ve filmech Artavazda Pelešjana: za pomoci Sovětské 

formální školy 20-30 let 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací  

    WOS Scopu

s 

ostatní   

 Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ      

      

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků 

z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

Střih: 

 

2018 How Big Is the Galaxy? (Documentary) premiéra na IDFA 

 

2017 Planeta Cesko (Documentary) jeden z divácky nejúspěšnějších českých dokumentů v kinech  

(a zároveň cena FITES Trilobit 2018) 

 

https://www.imdb.com/title/tt7958592/?ref_=nm_flmg_prd_4
https://www.imdb.com/title/tt7958592/?ref_=nm_flmg_prd_4
https://www.imdb.com/title/tt7965518/?ref_=nm_flmg_prd_5
https://www.imdb.com/title/tt7965518/?ref_=nm_flmg_prd_5
https://www.imdb.com/title/tt8120954/?ref_=nm_flmg_prd_6
https://www.imdb.com/title/tt8120954/?ref_=nm_flmg_prd_6
https://www.imdb.com/title/tt0310040/?ref_=nm_flmg_prd_7
https://www.imdb.com/title/tt0310040/?ref_=nm_flmg_prd_7
https://www.imdb.com/title/tt7965154/?ref_=nm_flmg_prd_8
https://www.imdb.com/title/tt7965154/?ref_=nm_flmg_prd_8
https://www.imdb.com/title/tt9233172/?ref_=nm_flmg_edt_1
https://www.imdb.com/title/tt7956754/?ref_=nm_flmg_edt_3
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2014 ToYou | experimental documentary, 3 min. | Co-director with Akile Nazlı Kaya | Commissioned 

by the DocNext Network for BFI 

 

2014 Cardiopolitika |, documentary, 64 min. | Co-editor | Dir. Světlana Strelniková, produced by 

НОВЫЙ КУРС | Moscow IFF, Winner at the Message to a Man Festival  

 

2014 Odborný dohled nad východem Slunce (cena Trilobit) 

 

Producent:  

 

2017 73 °C (co-producer) - premiéra na Dubai IFF nominované na cenu Muhr 

2013 It Started with Trees - revolta v Gezi parku 

 

Působení v zahraničí  

Guest lectures and workshops:  

 

2011-19 European Editing Masterclass 2-8th | Mentor | FAMU, PWSFTViT, ADU, VŠMU & HFF 

od 2015 AnimaDoc workshop (Documentarist Istanbul, FilmArche Berlín, Go Debut Klaipėda) 

2015-2018 pedagog FIOFA, Makedonie 

2014 European Editing Masterclass | Organizer & Mentor | FAMU, PWSFTViT, ADU, VŠMU & HFF 

2014 Montageforum | Guest lecturer, HFF, Berlin 

... 

Case study YBY | Guest lecturer, Cultural centre Skopje, Macedonia, 2014  

BeLive.at, Jörg Grossman (Green.tv) & Martin Atkin | presentation of NARRA.EU - 

Institutional Endowment for the Long Term Conceptual Development of Research 

Institutes. Member of development team, Berlin, 2014  

HFF | Mentor, Berlin, Germany, 2012  

European Editing Currents | Mentor, PWSFTViT, Łódź, Poland 2011-12  

Czech Center NY | Workshop Lecturer, DIY Phenomenons in Central European Cinema, USA 2011  

Anadolu Üniversitesi | Mentor, Eskişehir, Turkey 2013 and 2018 

CinemaDance Workshops Mentor: Ohrid (Macedonia 2008), Poněšice (CZ 2010-2014), Piran 

 

https://www.imdb.com/title/tt3816964/?ref_=nm_flmg_edt_5
https://www.imdb.com/title/tt7954050/?ref_=nm_flmg_prd_1
https://www.imdb.com/title/tt7970064/?ref_=nm_flmg_prd_2
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(Slovenia 2009-2010) 

 

Podpis   datu

m 

  

  

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost  

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

a u magisterského a doktorského studijního programu   

 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 

oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

 

 2019 FAMU TA 20/ERASMUS+strateg.partnerství | 390 | 

020 | 18-006 ERASMUS+strateg.partnerství 

   

     

 2014 FAMU TA 46/SFK - Doruška - Masterklass | 390 | 

046 | 14-004 SFK - Doruška - Masterklass 

   

 2010 FRVŠ (Modernizace sylabu a pomůcek, 

spoluřešitel, Libuše Martínková) 

   

 2011-2015 s Eric Rosenzveig, CAS Open Narrative    

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného 

bakalářského a magisterského studijního programu 

 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci 

s praxí  

Období  

    

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se 

studijním programem 

 

20192019 FAMU TA 20/ERASMUS+strateg.partnerství39002018-006 ERASMUS+strateg.partnerství 

20192019 FAMU TA 23/Montage 2018/201931102318-003 Montage 2018/2019 

20182018 FAMU TA 20/ERASMUS+strateg.partnerství39002018-006 ERASMUS+strateg.partnerství 

20182018 FAMU TA 41/IRP VS - Doruška30604118-033 IRP VS - Doruška 
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20172017 FAMU TA 41/IRP VS - Doruška30604117-019 IRP VS - Doruška 

20162016 FAMU TA 41/IRP Doruška30604116-034 IRP Doruška 

20152015 FAMU DČ/STŘIH36003313-014 STŘIH 

20142014 FAMU DČ/STŘIH 13/1436003313-014 STŘIH 

20142014 FAMU TA 42/IRP PPP inv. - Doruška39004214-005 IRP PPP inv. - Doruška 

20142014 FAMU TA 46/SFK - Doruška - Masterklass39004614-004 SFK - Doruška - Masterklass 

20132013 FAMU DČ/STŘIH 13/1436003313-014 STŘIH  

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu  
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C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola Akademie múzických umění  

Součást vysoké školy Filmová a televizní fakulta  

Název studijního 

programu 

Film, Television and Photography  

Jméno a příjmení Georgy Bagdasarov Titul

y 

Mgr., Ph.D.  

 Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ Hl. prac. 

poměr 

rozsah 0,2 

CAS 

0,5 

Zvuk 

do kdy doba 

neurčitá 

  

 Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

 rozsah  do kdy    

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. 

vztahu 

rozsah  

    

    

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

 

 Analytický seminář 1 (garant předmětu) 

 Analytický seminář 2 

 Analytický seminář 3 (garant předmětu)  

 Analytický seminář 4  

 Analytický seminář 5 (garant předmětu)  

 Analytický seminář 6  

 Analytický seminář 7 (garant předmětu)  

 Analytický seminář 8  

 Artificial intelligence for art and music (garant předmětu)  

 Creative Coding with Python  

 Creative coding with Python 2 (garant předmětu)  

 Dílna 1. ročníku 1  

 Dílna 1. ročníku 2 (garant předmětu)  

 Film theory 1 (garant předmětu)  

 Fotoscénář (garant předmětu)  

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet308ASE2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308ASE3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308ASE4.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308ASE5.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308ASE6.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308ASE7.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308ASE8.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308MAI.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet373MCCWP.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet373MCCWP2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet373DPR1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet373DPR2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306FT1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306FS.html
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 Praktika oboru střihová skladba: 16mm (garant předmětu)  

 Praktika oboru střihová skladba: Avid (garant předmětu)  

 Seminář k bakalářské teoretické práci (garant předmětu)  

 Seminář teorie zvukové tvorby 1 (garant předmětu)  

 Seminář teorie zvukové tvorby 2 (garant předmětu)  

 Seminář teorie zvukové tvorby 3 (garant předmětu)  

 Teorie střihové skladby 1 (garant předmětu)  

 Teorie zvukové tvorby 1 (garant předmětu)  

 The History of Film Space (garant předmětu)  

 Zvuková ekologie a Soundscape (garant předmětu)  

Údaje o vzdělání na VŠ   

V letech 1997 - 1999 studoval na Moskevské jazzové vyšší odborné škole. Současně se na konzervatoři 

věnoval skladbě, polyfonii a hudebním formám 18. a 19. století a studoval též programování a 

kybernetiku. V letech 2001 - 2006 se pak vzdělával na Sankt-peterburgské státní univerzitě filmu a 

televize, kde se v dílně G. Franka specializoval na režii zvuku. Na toto studium navázal v letech 2003–

2006 dílnou M. Seljanova zaměřenou na produkci. 

 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

George Bagdasarov was born in Kazahstan into an Armenian family. He began his studies 

in Cybernetics at Technical University, continued with Composition at the Music Academy 

in Moscow and finally graduated from Film School in St. Petersburg. He started a musical 

career as a guitarist in a psychedelic punk band, developed through conceptual techno to 

free improvisation based on stuff collected from flea markets all around the world. He has 

played and recorded in different collaboration with jazz, noise, electronic, etc. musicians 

Richard Deutsch, Jerome Noetinger, Yoshio Mashida, Les Halmes, Dill, Yutaka Makino, DJ 

Sniff, Nikolay Rubanov, Fitz Ellarald etc… He currently lives in Prague and is being involved 

in a wide range of collaborations from punk-blues to audio visual noise performance. In 

solo performances, he plays saxophone and prepared guitar with support of flea market´s 

orchestra. 

 

Filmografie: 

Attraktorrokytnicky - (režie) populárně-vědecký film, 2010 

Turistou ve vlastním domově - (kamera) dokumentární, 2009 

Familia Sancta - (kamera) dokumentární, 2008 

Film o filmu (režie) dokumentární, 2008 

OCP - (střih) dokumentární, 2007 

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet306POSF.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306POSA.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308SBP1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308STZT1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308STZT2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308STZT3.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306TSS1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308TZT1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet311HFS.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308ZEK.html
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Portrét skladatele - (střih) dokumentární, 2006 

Paraskeva - (režie) hraný, 2006 

 

Výuka: 

2009 - FAMU Int. dosud 

2011 – 2012 – MU Brno 

2006 – FAMU KSS dosud 

2004 – ukončil  postgraduální studium ...FF UK (Ph.D.) 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

Vedené obhájené VŠKP 

 MgA. Gojdičová Alexandra – Prvý audiovizuálny zážitok  

 BcA. Šec František – Hudba jako součást vnitřního světa filmu  

 BcA. Jelínek Jakub – Divácké očekávání ve vztahu k autenticitě díla  

 BcA. Karpeta Mikuláš – Isla de la Bomba  

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací  

    WOS Scopus ostatní   

 Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ      

      

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z 

praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

 

 

 

Působení v zahraničí  

Guest lectures and workshops: 

Květen 2010 NMK, Bělehrad 

Červen 2010 KHM, Kolín nad Rýnem  
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2016-2017 FIOFA Ohrid, Makedonie 

Podpis   datu

m 
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C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola Akademie múzických umění  

Součást vysoké 

školy 

Filmová a televizní fakulta  

Název studijního 

programu 

        

Film, Television and Photography 

 

Jméno a příjmení Karel Malimánek Titul

y 

Mgr.  

 Rok narození 1987 typ vztahu k VŠ externí rozsah DPP do 

kdy 

30.5.2019   

 Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje 

st. program 

 rozsah  do 

kdy 

   

Další současná působení jako akademický pracovník 

na jiných VŠ 

typ prac. 

vztahu 

rozsah  

    

    

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další 

zapojení do uskutečňování studijního programu 

 

Character + psychology and personality profile 1 

Character + psychology and personality profile 2 

 

Údaje o vzdělání na VŠ   

Psychologie, Katedra psychologie FF UK v Praze, 2011-2014  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

 Psycholog 

 Company Name Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov  Dates Employed Jun 

2017 – Present  Employment Duration 1 yr 11 mos   Location Hlavní město Praha, Česká 

republika  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Pedagog  

Company Name FIOFA Film Institut  Dates Employed Apr 2016 – Apr 2017   

  Location Ohrid, Makedonie   Psychology 1    

 

 Pedagog 

 Company Name Katedra psychologie FF UK  Dates Employed 2015 – Present 

 Employment Duration 4 yrs   Location Prague, The Capital, Czech Republic 

  Psychoanalýza a film    

 

Lektor 

 Company Name Škola psychologie  Dates Employed Oct 2014 – Present 

 

Pedagog 

 Company Name FAMU  Dates Employed Oct 2013 – Present  Employment Duration 5 yrs 

7 mos    

Location Praha   Psychologie osobnosti I-III    

 

Kandidát  

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii  Dates Employed Nov 2012 – 

Present   

  Individuální sekce   

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

● MgA. Patcelt Miroslav – Přelomová 70. a 80. léta ve hře na tubu 
● MgA. Dvořák Michal DiS. – Psychologická linka jako vyprávěcí prostředek 

 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na 

VŠ 

Ohlasy publikací  
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    WOS Scopu

s 

ostat

ní 

  

 Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ      

      

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 

odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

 

Pedagog 

 Company Name Katedra psychologie FF UK  Dates Employed 2015 – Present 

 Employment Duration 4 yrs   Location Prague, The Capital, Czech Republic 

  Psychoanalýza a film    

 

Pedagog 

 Company Name FAMU  Dates Employed Oct 2013 – Present  Employment Duration 5 yrs 

7 mos    

Location Praha   Psychologie osobnosti I-III    

 

 

Působení v zahraničí  

Pedagog  

Company Name FIOFA Film Institut  Dates Employed Apr 2016 – Apr 2017   

Ohrid, Makedonie, Subject:   Psychology 1, 2    

 

 

Podpis   datu

m 

  

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost  

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního 

programu a u magisterského a doktorského studijního programu   
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Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost 

v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

 

     

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně 

zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu 

 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve 

spolupráci s praxí  

Období  

    

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, 

která souvisí se studijním programem 

 

  

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu  
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C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Akademie múzických umění 

Součást vysoké školy Filmová a televizní fakulta 

Název studijního 

programu 

Film, Television and Photography 

Jméno a příjmení Libuše Martínková Titul

y 

Mgr., ThD. 

 Rok narození 1971 typ vztahu 

k VŠ 

Hl.pra

c. 

poměr 

rozsah 0,2 do 

kdy 

doba 

neurčitá 

 Typ vztahu na součásti VŠ, která 

uskutečňuje st. program 

 rozsah  do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník 

na jiných VŠ 

typ prac. 

vztahu 

rozsah 

   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další 

zapojení do uskutečňování studijního programu 

 Archetypes of characters and situations in religions 1 

 Archetypes of characters and situations in religions 2 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1998 – 2004 - MGR oboru religionistika a husitská teologie Husitská teologická fakulta UK 

2005 – 2013 - doktorské studium obor teologie Husitská teologická fakulta UK 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Martínková, Libuše. Křesťané v sociálních sítích na Internetu. Dingir, ročník 12, číslo 4, 

prosinec 2009. 

 

Martínková, Libuše. Kazatelství a Internet. Salve: revue pro teologii a duchovní život. Číslo 1, 

https://www.imdb.com/title/tt5833468/?ref_=nm_flmg_edt_3
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ročník 18, 2008. ISSN 1213-6301. 

 

Martinkova, Libuse. Unsolicited Religious E-mail: Researching New Context of Religious 

Communication. Masaryk University Journal of Law and Technology. Vol. 2, No. 2, 2008. 

ISSN 1802-5943. Publikováno také elektronicky na webových stránkách Digital Islam: 

Research on Middle East, Islam and Digital Media 

http://www.digitalislam.eu/article.do?articleId=1993 

 

Martinkova, Libuse. GSM Technology and its Use in Religious Life: A Preliminary Inquiry. 

Masaryk University Journal of Law and Technology. Vol. 1, No. 2, 2007. ISSN 1802-5943. 

Publikováno také elektronicky na webových stránkách Digital Islam: Research on Middle 

East, Islam and Digital Media http://www.digitalislam.eu/article.do?articleId=1693 

 

Martínková, Libuše. Kyberprostor jako náboženský prostor. Brno: L. Marek, 2007. ISBN: 978-

80-87127-06-3. 

 

1993-1998 asistentka produkce, produkční a asistentka režie - film a televize 

2006-2007 výuka kurzu „New Media and Christianity“na Katedře religionistiky UK 

2008-2010 výuka kurzu „Nová média a křesťanství“ na Katedře religionistiky HTF UK 

2005- výuka magisterského předmětu na KSS FAMU 

2009- Vedoucí postprodukce ve studiu IO Post. 

      

Konference 

2006-2008 International Conference Cyberspace / Kyberprostor v Brně při Masarykově 

univerzitě http://www.cyberspace.muni.cz 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

2006 - 2007 oponentura magisterské diplomové práce - Josef Šťastna: „Vliv masových 

médií na život současného člověka v postmoderní době“ 

2006 - 2009  vedení magisterské diplomové práce - Andrea Zezuláková: „Náboženské 

http://www.cyberspace.muni.cz/
http://www.cyberspace.muni.cz/
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morální hodnoty v československém filmu 1948 - 1968“ 

2008 - 2009 vedení magisterské diplomové práce - Jana Sálová: „Reflexe etických principů v 

novinářské praxi“ 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na 

VŠ 

Ohlasy publikací 

 Téma doktorské disertační 

práce:  

Vizuální reprezentace 

křesťanství ve veřejném 

prostoru na platformě street 

artu. Výzkum nového 

náboženského kontextu. 

2013 Husitská 

teologická fakulta 

UK, katedra 

religionistiky 

WO

S 

Sco

pus 

osta

tní 

 Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na 

VŠ 

   

    

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 

odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Martínková, Libuše: Apokalyptická tematika ve street artu 21. století, s. 97 - 110. In: 

Apokalypsa nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Ed: Vojtíšek 

Zdeněk. Dingir, 2014. 

Martínková, Libuše. Computer Mediated Life of Technoshamans and Cybershamans. 

Pathways in Modern Western Magic, edited by Nevill Drury. Concrescent LLC 2012. ISBN: 

978-0-9843729-9-7. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datu

m 

 

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního 

programu a u magisterského a doktorského studijního programu   

Řešitel/spoluřešite Názvy grantů a projektů získaných pro Zdroj Období 
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l vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další 

tvůrčí činnost v příslušné oblasti 

vzdělávání 

 

garant (Modernizace sylabu a pomůcek) FRVŠ  2010 

spoluřešitel „Kulturní obrat v religionistice“ jako 

spoluřešitel projektu ThDr. Jiřího Gebelta, 

Th.D. a Mgr. Lenky Philippové 

grantový 

projekt 

GAUK 

536/2005

/ A-

TFP/HTF  

2004 až 

2005 

    

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně 

zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného 

ve spolupráci s praxí  

Období 

   

   

   

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, 

která souvisí se studijním programem 

 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 
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C-I – Personální zabezpečení  

Vysoká škola Akademie múzických umění  

Součást vysoké školy Filmová a televizní fakulta  

Název studijního 

programu 

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204  

Jméno a příjmení Viola Ježková Tituly Mgr., MgA.   

 Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ Hl. prac. 

poměr 

rozsah DPP do kdy od 2018   

 Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 

program 

 rozsah  do kdy    

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah  

    

    

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 

uskutečňování studijního programu 

 

Dramaturgie zvuku 1 (garant předmětu)  

 Dramaturgie zvuku 2 (garant předmětu)  

 Na vlastní kůži - etika v dokumentárním filmu  

 Radiodokument  

 Vyprávět zvukem  

  

 

Údaje o vzdělání na VŠ   

     -                                                      

2007 - 2017 Katedra                                          

     -                                                                     

     -                                 

     -                                             

 

https://sp.amu.cz/cs/predmet306DZ1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306DZ2.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet303MDOET.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet303RD.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet303VZ.html
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Údaje o odborném působení od absolvování VŠ  

                  Doc Alliance Academy 

      

od 2015 Spolupráce s My Street Films  

Lektorka soute  žního filmového workshopu MSF  

                                              

Založení a vedení seminár  e Dokumentární pr  ístupy k filmu Arcibiskupské gymnázium Praha 

 

od 2015 výuka na FAMU 

                                                                                     

FAMU 

                                                                     

                                                                    

                                         

 

od 2017 Dramaturgyně rozhlasových dokumentů na stanici Český rozhlas Vltava 

 

FILMOGRAFIE                             

←                               

← 2009  Nejenom na nohou, ale i na zadních (Milan Balabán) - Česká radost MFDF Jihlava

   

← 2012  Tělo mého těla - Česká radost MFDF Jihlava, FAMUFEST - 1. cena   

  

←                                 

2016  A pod maskou tma        

2017  Vs  echno má svu j c  as - Česká radost MFDF Jihlava - Zvlás tní uznání poroty 
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      - Marienbad Film Festival  

                                                       - Čestné uznání poroty - BEAST International Film Festival, 

Porto 

       

Pedagogická praxe 

2015 od 2015 

                                                                                        

                   

portál daacademy.org Lektorka filmových projekcí pro str ední školy Workshop pro uc  itele v 

oblasti výuky dokumentárního filmu 

Spolupráce s My Street Films Lektorka filmových workshopu  na str edních školách v ČR 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací  

  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací  

    WOS Scopu

s 

ostatní   

 Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ      

      

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků 

z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 

FILMOGRAFIE  

       

2012  Tělo mého těla - Česká radost MFDF Jihlava, FAMUFEST - 1. cena za dokumentární 

film    2013  Mentální troglodyt     

   

2016  A pod maskou tma        

2017  Všechno má svu j c  as - Česká radost MFDF Jihlava - Zvlás tní uznání poroty 

                           - Marienbad Film Festival - Čestné 
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uznání poroty  

                                                                                     - BEAST International Film Festival, Porto 

 

od 2017 Dramaturgyně rozhlasových dokumentů na stanici Český rozhlas Vltava 

 

Působení v zahraničí  

  

Podpis   datum   

  

  

C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost  

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 

a u magisterského a doktorského studijního programu   

 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost 

v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

 

 

spoluřešitel 

                                           

                                 -2014.  

                                      

                             -2014  

(výzkum 

podpořen 

SGS grantem 

FAMU) 

2015 - 2016  

 

 řešitel 

                                               

Fasnacht. 

Film A pod maskou tma 

(výzkum 

podpořen 

SGS grantem 

DAMU) 

2016 - 2017  

     

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného 

bakalářského a magisterského studijního programu 

 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve 

spolupráci s praxí  

Období  

    



222 

222 

 

    

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se 

studijním programem 

 

  

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu  
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C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Akademie múzických umění 

Součást vysoké školy Filmová a televizní fakulta 

Název studijního 

programu 

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204 

Jméno a příjmení Ivo Heger Titul

y 

 

 Rok narození 1964 typ 

vztahu k 

VŠ 

zaměstna

nec 

roz

sah 

0.25 

úvaz

ku 

do 

kdy 

30.9.2020 

 Typ vztahu na součásti VŠ, která 

uskutečňuje st. program 

 roz

sah 

 do 

kdy 

 

Další současná působení jako akademický pracovník na 

jiných VŠ 

typ prac. 

vztahu 

rozsah 

-   

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další 

zapojení do uskutečňování studijního programu 

● Postupy a technologie filmového zvuku 4 (garant předmětu) 

● Střihová skladba zvuku (garant předmětu) 

● Střihová skladba zvuku (garant předmětu) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

ČVUT FEL, nedokončeno v r.1986. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Sound (92 credits) 

 

 2017 The Grail (re-recording mixer) (completed) 

 2017 Urok mahiyi (re-recording mixer) (completed) 

https://sp.amu.cz/cs/predmet308PTFIZ4.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet306SZ.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet308SZ.html
https://www.imdb.com/title/tt6018208/?ref_=nm_flmg_snd_1
https://www.imdb.com/title/tt6018208/?ref_=nm_flmg_snd_1
https://pro.imdb.com/title/tt6018208?rf=cons_nm_filmo&ref_=cons_nm_filmo
https://www.imdb.com/title/tt6282546/?ref_=nm_flmg_snd_2
https://www.imdb.com/title/tt6282546/?ref_=nm_flmg_snd_2
https://pro.imdb.com/title/tt6282546?rf=cons_nm_filmo&ref_=cons_nm_filmo
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 2019 Sheena667 (re-recording mixer) 

 2018 T-34 (ADR mixer) 

 2018 The Mover (re-recording mixer) 

 2018 Odborný dohled nad výkladem snu (dialogue editor) / (re-recording mixer) 

 2018 72 Hours in Bangkok (sound mixer) 

 2018 Victory Day (Documentary) (re-recording mixer) 

 2018 Zoufalé zeny delají zoufalé veci (re-recording mixer/sound designer) 

 2017 Looking Away (Short) (sound mixer) 

 2017 Bajkeri (re-recording mixer/supervising sound editor) 

 2017 Bolshoy (re-recording mixer) 

 2017 Miluji te modre (re-recording mixer: dialogue editor) 

 2016 No, You're stupid! (Short) (supervising sound editor:re-recording mixer) 

 2016 Teesklejad (re-recording mixer) 

 2016 Austerlitz (Documentary) (re-recording mixer) 

 2016 Řachanda (sound re-recording mixer: dialogue editor) 

 2016 Lída Baarová (re-recording mixer) 

 2015 Nakhodka (supervising sound editor - sound designer) 

 2015 The Land of Oz (re-recording mixer) 

 2015 Malý pán (sound re-recording mixer: sound designer) 

 2015 14+ (re-recording mixer) 

 2014 To the Hilt (re-recording mixer) 

 2014 Bony a klid II (supervising sound editor - sound designer) 

 2014 Zaletchiki (re-recording mixer - sound designer) 

 2014 Another Year (re-recording mixer) 

 2013 Balkan Is Not Dead (dialogue editor) / (re-recording mixer) / (supervising sound 

editor) 

https://www.imdb.com/title/tt9585684/?ref_=nm_flmg_snd_3
https://www.imdb.com/title/tt9585684/?ref_=nm_flmg_snd_3
https://www.imdb.com/title/tt8820590/?ref_=nm_flmg_snd_4
https://www.imdb.com/title/tt8820590/?ref_=nm_flmg_snd_4
https://www.imdb.com/title/tt5697990/?ref_=nm_flmg_snd_5
https://www.imdb.com/title/tt5697990/?ref_=nm_flmg_snd_5
https://www.imdb.com/title/tt6871500/?ref_=nm_flmg_snd_6
https://www.imdb.com/title/tt6871500/?ref_=nm_flmg_snd_6
https://www.imdb.com/title/tt5953222/?ref_=nm_flmg_snd_7
https://www.imdb.com/title/tt5953222/?ref_=nm_flmg_snd_7
https://www.imdb.com/title/tt7990058/?ref_=nm_flmg_snd_8
https://www.imdb.com/title/tt7990058/?ref_=nm_flmg_snd_8
https://www.imdb.com/title/tt7175988/?ref_=nm_flmg_snd_9
https://www.imdb.com/title/tt7175988/?ref_=nm_flmg_snd_9
https://www.imdb.com/title/tt10016970/?ref_=nm_flmg_snd_10
https://www.imdb.com/title/tt10016970/?ref_=nm_flmg_snd_10
https://www.imdb.com/title/tt6982648/?ref_=nm_flmg_snd_11
https://www.imdb.com/title/tt6982648/?ref_=nm_flmg_snd_11
https://www.imdb.com/title/tt6278008/?ref_=nm_flmg_snd_12
https://www.imdb.com/title/tt6278008/?ref_=nm_flmg_snd_12
https://www.imdb.com/title/tt5736290/?ref_=nm_flmg_snd_13
https://www.imdb.com/title/tt5736290/?ref_=nm_flmg_snd_13
https://www.imdb.com/title/tt5647230/?ref_=nm_flmg_snd_14
https://www.imdb.com/title/tt5647230/?ref_=nm_flmg_snd_14
https://www.imdb.com/title/tt6129048/?ref_=nm_flmg_snd_15
https://www.imdb.com/title/tt6129048/?ref_=nm_flmg_snd_15
https://www.imdb.com/title/tt6042860/?ref_=nm_flmg_snd_16
https://www.imdb.com/title/tt6042860/?ref_=nm_flmg_snd_16
https://www.imdb.com/title/tt4721502/?ref_=nm_flmg_snd_17
https://www.imdb.com/title/tt4721502/?ref_=nm_flmg_snd_17
https://www.imdb.com/title/tt4240406/?ref_=nm_flmg_snd_18
https://www.imdb.com/title/tt4240406/?ref_=nm_flmg_snd_18
https://www.imdb.com/title/tt4176964/?ref_=nm_flmg_snd_19
https://www.imdb.com/title/tt4176964/?ref_=nm_flmg_snd_19
https://www.imdb.com/title/tt3579808/?ref_=nm_flmg_snd_20
https://www.imdb.com/title/tt3579808/?ref_=nm_flmg_snd_20
https://www.imdb.com/title/tt4511452/?ref_=nm_flmg_snd_21
https://www.imdb.com/title/tt4511452/?ref_=nm_flmg_snd_21
https://www.imdb.com/title/tt4427076/?ref_=nm_flmg_snd_22
https://www.imdb.com/title/tt4427076/?ref_=nm_flmg_snd_22
https://www.imdb.com/title/tt2396459/?ref_=nm_flmg_snd_23
https://www.imdb.com/title/tt2396459/?ref_=nm_flmg_snd_23
https://www.imdb.com/title/tt3261884/?ref_=nm_flmg_snd_24
https://www.imdb.com/title/tt3261884/?ref_=nm_flmg_snd_24
https://www.imdb.com/title/tt3718062/?ref_=nm_flmg_snd_25
https://www.imdb.com/title/tt3718062/?ref_=nm_flmg_snd_25
https://www.imdb.com/title/tt3508808/?ref_=nm_flmg_snd_26
https://www.imdb.com/title/tt3508808/?ref_=nm_flmg_snd_26
https://www.imdb.com/title/tt1942808/?ref_=nm_flmg_snd_27
https://www.imdb.com/title/tt1942808/?ref_=nm_flmg_snd_27
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 2013 The Geographer Drank His Globe Away (re-recording mixer) 

 2013 Strach (Short) (re-recording mixer - sound designer) 

 2013/II Carmen (re-recording mixer) 

 2012 1812. Ulanskaya ballada (re-recording mixer - sound designer) 

 2012 The Third Half (dialogue editor) / (re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2012 In the Fog (re-recording mixer) 

 2012 Living (re-recording mixer) 

 2011 Hranari (re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2011 Realnaya skazka (re-recording mixer) / (supervising sound editor - sound designer) 

 2011 Zhila-byla odna baba (re-recording mixer) 

 2011/I The Contract (Short) (re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2011 Czech-Made Man (re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2010 Habermann (re-recording mixer) 

 2010 How I Ended This Summer (re-recording mixer) 

 2009 At zijí rytíri! (re-recording mixer) 

 2009 T.M.A. (re-recording mixer) 

 2009 Kelin (re-recording mixer) 

 2009 Gagma napiri (re-recording mixer) 

 2008 Sweet Sixties (Documentary) (re-recording mixer) 

 2008 Hipsters (re-recording mixer) 

 2008 Vy nám taky séfe! (re-recording mixer) 

 2008 Bathory: Countess of Blood (sound supervisor) 

 2008 Revue (Documentary) (re-recording mixer) 

 2008 The Sadness of Mrs. Snajdrova (re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2008 Nejkrásnější hádanka (supervising sound editor) 

https://www.imdb.com/title/tt3155604/?ref_=nm_flmg_snd_28
https://www.imdb.com/title/tt3155604/?ref_=nm_flmg_snd_28
https://www.imdb.com/title/tt2979030/?ref_=nm_flmg_snd_29
https://www.imdb.com/title/tt2979030/?ref_=nm_flmg_snd_29
https://www.imdb.com/title/tt4375304/?ref_=nm_flmg_snd_30
https://www.imdb.com/title/tt4375304/?ref_=nm_flmg_snd_30
https://www.imdb.com/title/tt2388755/?ref_=nm_flmg_snd_31
https://www.imdb.com/title/tt2388755/?ref_=nm_flmg_snd_31
https://www.imdb.com/title/tt2069100/?ref_=nm_flmg_snd_32
https://www.imdb.com/title/tt2069100/?ref_=nm_flmg_snd_32
https://www.imdb.com/title/tt2325741/?ref_=nm_flmg_snd_33
https://www.imdb.com/title/tt2325741/?ref_=nm_flmg_snd_33
https://www.imdb.com/title/tt2190483/?ref_=nm_flmg_snd_34
https://www.imdb.com/title/tt2190483/?ref_=nm_flmg_snd_34
https://www.imdb.com/title/tt2080325/?ref_=nm_flmg_snd_35
https://www.imdb.com/title/tt2080325/?ref_=nm_flmg_snd_35
https://www.imdb.com/title/tt2093218/?ref_=nm_flmg_snd_36
https://www.imdb.com/title/tt2093218/?ref_=nm_flmg_snd_36
https://www.imdb.com/title/tt2065015/?ref_=nm_flmg_snd_37
https://www.imdb.com/title/tt2065015/?ref_=nm_flmg_snd_37
https://www.imdb.com/title/tt1831783/?ref_=nm_flmg_snd_38
https://www.imdb.com/title/tt1831783/?ref_=nm_flmg_snd_38
https://www.imdb.com/title/tt1799524/?ref_=nm_flmg_snd_39
https://www.imdb.com/title/tt1799524/?ref_=nm_flmg_snd_39
https://www.imdb.com/title/tt1380799/?ref_=nm_flmg_snd_40
https://www.imdb.com/title/tt1380799/?ref_=nm_flmg_snd_40
https://www.imdb.com/title/tt1588875/?ref_=nm_flmg_snd_41
https://www.imdb.com/title/tt1588875/?ref_=nm_flmg_snd_41
https://www.imdb.com/title/tt1720862/?ref_=nm_flmg_snd_42
https://www.imdb.com/title/tt1720862/?ref_=nm_flmg_snd_42
https://www.imdb.com/title/tt0289146/?ref_=nm_flmg_snd_43
https://www.imdb.com/title/tt0289146/?ref_=nm_flmg_snd_43
https://www.imdb.com/title/tt1464239/?ref_=nm_flmg_snd_44
https://www.imdb.com/title/tt1464239/?ref_=nm_flmg_snd_44
https://www.imdb.com/title/tt1368439/?ref_=nm_flmg_snd_45
https://www.imdb.com/title/tt1368439/?ref_=nm_flmg_snd_45
https://www.imdb.com/title/tt1135988/?ref_=nm_flmg_snd_46
https://www.imdb.com/title/tt1135988/?ref_=nm_flmg_snd_46
https://www.imdb.com/title/tt1239426/?ref_=nm_flmg_snd_47
https://www.imdb.com/title/tt1239426/?ref_=nm_flmg_snd_47
https://www.imdb.com/title/tt0997109/?ref_=nm_flmg_snd_48
https://www.imdb.com/title/tt0997109/?ref_=nm_flmg_snd_48
https://www.imdb.com/title/tt0469640/?ref_=nm_flmg_snd_49
https://www.imdb.com/title/tt0469640/?ref_=nm_flmg_snd_49
https://www.imdb.com/title/tt1325619/?ref_=nm_flmg_snd_50
https://www.imdb.com/title/tt1325619/?ref_=nm_flmg_snd_50
https://www.imdb.com/title/tt0494841/?ref_=nm_flmg_snd_51
https://www.imdb.com/title/tt0494841/?ref_=nm_flmg_snd_51
https://www.imdb.com/title/tt1176442/?ref_=nm_flmg_snd_52
https://www.imdb.com/title/tt1176442/?ref_=nm_flmg_snd_52
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 2007 Polocas rozpadu (re-recording mixer) 

 2007 Chytte doktora (re-recording mixer) 

 2007 The Railway (re-recording mixer) 

 2007 Tiski (re-recording mixer) 

 2007 Bestiár (re-recording mixer) 

 2007 Movie (sound designer) 

 2007 Maharal - tajemstvi talismanu (re-recording mixer) 

 2006 Summer Love (re-recording mixer) 

 2006 The French Trick (foley mixer) 

 2006 Raftáci (re-recording mixer) 

 2006 Panic je nanic (re-recording mixer) 

 2006 Just Love Me (foley mixer) / (sound effects) 

 2005 Crossroads Cafe (re-recording mixer) 

 2005 Boy s tenyu (re-recording mixer) 

 2005 Green Street Hooligans (adr supervisor) 

 2005 Krev zmizelého (re-recording mixer) 

 2005 Two Syllables Behind (re-recording mixer) 

 2004 Milenci & vrazi (re-recording mixer) 

 2004 Duse jako kaviár (re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2004 My Step Brother Frankenstein (re-recording mixer) 

 2004 Velká voda (re-recording mixer) 

 2003 Insatiability (re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2003 Jedna ruka netleská (re-recording mixer) 

 2003 The Man with an Opera House in His Living Room (Documentary) (re-recording 

mixer) 

 2003 Fricasse (Short) (re-recording mixer) 

https://www.imdb.com/title/tt1179788/?ref_=nm_flmg_snd_53
https://www.imdb.com/title/tt1179788/?ref_=nm_flmg_snd_53
https://www.imdb.com/title/tt1196608/?ref_=nm_flmg_snd_54
https://www.imdb.com/title/tt1196608/?ref_=nm_flmg_snd_54
https://www.imdb.com/title/tt1386956/?ref_=nm_flmg_snd_55
https://www.imdb.com/title/tt1386956/?ref_=nm_flmg_snd_55
https://www.imdb.com/title/tt1043568/?ref_=nm_flmg_snd_56
https://www.imdb.com/title/tt1043568/?ref_=nm_flmg_snd_56
https://www.imdb.com/title/tt0845965/?ref_=nm_flmg_snd_57
https://www.imdb.com/title/tt0845965/?ref_=nm_flmg_snd_57
https://www.imdb.com/title/tt1040023/?ref_=nm_flmg_snd_58
https://www.imdb.com/title/tt1040023/?ref_=nm_flmg_snd_58
https://www.imdb.com/title/tt0472639/?ref_=nm_flmg_snd_59
https://www.imdb.com/title/tt0472639/?ref_=nm_flmg_snd_59
https://www.imdb.com/title/tt0486020/?ref_=nm_flmg_snd_60
https://www.imdb.com/title/tt0486020/?ref_=nm_flmg_snd_60
https://www.imdb.com/title/tt0778695/?ref_=nm_flmg_snd_61
https://www.imdb.com/title/tt0778695/?ref_=nm_flmg_snd_61
https://www.imdb.com/title/tt0470079/?ref_=nm_flmg_snd_62
https://www.imdb.com/title/tt0470079/?ref_=nm_flmg_snd_62
https://www.imdb.com/title/tt0479117/?ref_=nm_flmg_snd_63
https://www.imdb.com/title/tt0479117/?ref_=nm_flmg_snd_63
https://www.imdb.com/title/tt0498199/?ref_=nm_flmg_snd_64
https://www.imdb.com/title/tt0498199/?ref_=nm_flmg_snd_64
https://www.imdb.com/title/tt0479261/?ref_=nm_flmg_snd_65
https://www.imdb.com/title/tt0479261/?ref_=nm_flmg_snd_65
https://www.imdb.com/title/tt0415678/?ref_=nm_flmg_snd_66
https://www.imdb.com/title/tt0415678/?ref_=nm_flmg_snd_66
https://www.imdb.com/title/tt0385002/?ref_=nm_flmg_snd_67
https://www.imdb.com/title/tt0385002/?ref_=nm_flmg_snd_67
https://www.imdb.com/title/tt0406914/?ref_=nm_flmg_snd_68
https://www.imdb.com/title/tt0406914/?ref_=nm_flmg_snd_68
https://www.imdb.com/title/tt0434246/?ref_=nm_flmg_snd_69
https://www.imdb.com/title/tt0434246/?ref_=nm_flmg_snd_69
https://www.imdb.com/title/tt0407002/?ref_=nm_flmg_snd_70
https://www.imdb.com/title/tt0407002/?ref_=nm_flmg_snd_70
https://www.imdb.com/title/tt0405893/?ref_=nm_flmg_snd_71
https://www.imdb.com/title/tt0405893/?ref_=nm_flmg_snd_71
https://www.imdb.com/title/tt0416040/?ref_=nm_flmg_snd_72
https://www.imdb.com/title/tt0416040/?ref_=nm_flmg_snd_72
https://www.imdb.com/title/tt0365285/?ref_=nm_flmg_snd_73
https://www.imdb.com/title/tt0365285/?ref_=nm_flmg_snd_73
https://www.imdb.com/title/tt0382197/?ref_=nm_flmg_snd_74
https://www.imdb.com/title/tt0382197/?ref_=nm_flmg_snd_74
https://www.imdb.com/title/tt0366635/?ref_=nm_flmg_snd_75
https://www.imdb.com/title/tt0366635/?ref_=nm_flmg_snd_75
https://www.imdb.com/title/tt0373124/?ref_=nm_flmg_snd_76
https://www.imdb.com/title/tt0373124/?ref_=nm_flmg_snd_76
https://www.imdb.com/title/tt0373850/?ref_=nm_flmg_snd_77
https://www.imdb.com/title/tt0373850/?ref_=nm_flmg_snd_77
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 2003 Crude (re-recording mixer) 

 2003 Pupendo (foley mixer) 

 2002 Kostroma (re-recording mixer) 

 2002 Bashmachnik (re-recording mixer) 

 2002 Brak (sound mixer: Dolby SR) 

 2002 Waterloo po cesku (re-recording mixer) 

 2002 The Lover (re-recording mixer) 

 2002 Chopin. Pragnienie milosci (re-recording mixer) 

 2002 Two Drivers (re-recording mixer) 

 2001 Dark Blue World (foley engineer) 

 2001 V avguste 44-go (re-recording mixer) 

 2001 White Cherries (re-recording engineer) 

 2001 Sezon na leszcza (re-recording mixer) 

 2000 Kdyz deda miloval Ritu Hayworthovou (adr mixer) 

 2000 Cesta z mesta (adr mixer)  

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

- 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na 

VŠ 

Ohlasy publikací 

    WO

S 

Sco

pus 

osta

tní 

 Obor jmenovacího řízení Rok udělení 

hodnosti 

Řízení konáno na 

VŠ 

   

    

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u 

odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

https://www.imdb.com/title/tt0406674/?ref_=nm_flmg_snd_78
https://www.imdb.com/title/tt0406674/?ref_=nm_flmg_snd_78
https://www.imdb.com/title/tt0357058/?ref_=nm_flmg_snd_79
https://www.imdb.com/title/tt0357058/?ref_=nm_flmg_snd_79
https://www.imdb.com/title/tt0382129/?ref_=nm_flmg_snd_80
https://www.imdb.com/title/tt0382129/?ref_=nm_flmg_snd_80
https://www.imdb.com/title/tt0350592/?ref_=nm_flmg_snd_81
https://www.imdb.com/title/tt0350592/?ref_=nm_flmg_snd_81
https://www.imdb.com/title/tt0327520/?ref_=nm_flmg_snd_82
https://www.imdb.com/title/tt0327520/?ref_=nm_flmg_snd_82
https://www.imdb.com/title/tt0316884/?ref_=nm_flmg_snd_83
https://www.imdb.com/title/tt0316884/?ref_=nm_flmg_snd_83
https://www.imdb.com/title/tt0332224/?ref_=nm_flmg_snd_84
https://www.imdb.com/title/tt0332224/?ref_=nm_flmg_snd_84
https://www.imdb.com/title/tt0284406/?ref_=nm_flmg_snd_85
https://www.imdb.com/title/tt0284406/?ref_=nm_flmg_snd_85
https://www.imdb.com/title/tt0309088/?ref_=nm_flmg_snd_86
https://www.imdb.com/title/tt0309088/?ref_=nm_flmg_snd_86
https://www.imdb.com/title/tt0244479/?ref_=nm_flmg_snd_87
https://www.imdb.com/title/tt0244479/?ref_=nm_flmg_snd_87
https://www.imdb.com/title/tt0284595/?ref_=nm_flmg_snd_88
https://www.imdb.com/title/tt0284595/?ref_=nm_flmg_snd_88
https://www.imdb.com/title/tt0261706/?ref_=nm_flmg_snd_89
https://www.imdb.com/title/tt0261706/?ref_=nm_flmg_snd_89
https://www.imdb.com/title/tt0274830/?ref_=nm_flmg_snd_90
https://www.imdb.com/title/tt0274830/?ref_=nm_flmg_snd_90
https://www.imdb.com/title/tt0168847/?ref_=nm_flmg_snd_91
https://www.imdb.com/title/tt0168847/?ref_=nm_flmg_snd_91
https://www.imdb.com/title/tt0256676/?ref_=nm_flmg_snd_92
https://www.imdb.com/title/tt0256676/?ref_=nm_flmg_snd_92
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2015 Lída Baarová (sound re-recording mixer) (post-production) 

 2015 Nakhodka (supervising sound editor - sound designer) 

 2015 Strana Oz (sound re-recording mixer) 

 2015 Malý pán (sound re-recording mixer: sound designer) 

 2015 14+ (sound re-recording mixer) 

 2014 Do balcak (sound re-recording mixer) 

 2014 Bony a klid II (supervising sound editor - sound designer) 

 2014 Zaletchiki (sound re-recording mixer - sound designer) 

 2014 Eshche odin god (sound re-recording mixer) 

 2013 Balkan Is Not Dead (dialogue editor) / (sound re-recording mixer) / (supervising 

sound editor) 

 2013 Strach (Short) (sound re-recording mixer - sound designer) 

 2013 Geograf globus propil (sound re-recording mixer) 

 2012 1812. Ulanskaya ballada (sound re-recording mixer - sound designer) 

 2012 Treto poluvreme (dialogue editor) / (sound re-recording mixer) / (supervising sound 

editor) 

 2012 V tumane (sound re-recording mixer) 

 2012 Zhit (sound re-recording mixer) 

 2011 Hranari (sound re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2011 Realnaya skazka (sound re-recording mixer) / (supervising sound editor - sound 

designer) 

 2011 Zhila-byla odna baba (sound re-recording mixer) 

 2011/I The Contract (Short) (sound re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2011 Czech-Made Man (sound re-recording mixer) / (supervising sound editor) 

 2010 Habermann (sound re-recording mixer) 
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 2010 Kak ya provel etim letom (sound re-recording mixer) 

Působení v zahraničí 

VGIK 

FIOFA 

Podpis   datu

m 
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C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního 

programu a u magisterského a doktorského studijního programu   

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost 

v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

 

Martínková, Libuše 

garant (Modernizace sylabu a pomůcek) FRVŠ  2010 

spoluřešitel „Kulturní obrat v religionistice“ jako 
spoluřešitel projektu ThDr. Jiřího 
Gebelta, Th.D. a Mgr. Lenky 
Philippové 

grantový projekt 
GAUK 536/2005/ 
A-TFP/HTF  

2004 
až 
2005 

 

Tomáš Doruška 

 

 

2019 FAMU TA 20/ERASMUS+strateg.partnerství | 390 | 020 | 18-006 
ERASMUS+strateg.partnerství 

  

 

2014 FAMU TA 46/SFK - Doruška - Masterklass | 390 | 046 | 14-004 SFK - Doruška - 
Masterklass 

  

 

2010 FRVŠ (Modernizace sylabu a pomůcek, spoluřešitel, Libuše Martínková) 
  

 

2011-2015 s Eric Rosenzveig, CAS Open Narrative 
  

 

Martin Čihák 

 

řešitel K teorii a praxi distanční montáže  

Specifický vysokoškolský výzkum - Studentská 

grantová soutěž AMU/FAMU 

MŠMT 

- 

 

2015  

(339 tis. kč) 

řešitel Rozpravy o střihové skladbě  

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace- Projektová soutěž AMU 

MŠMT 
- 

2014-2015 
(439 tis. kč) 

Komentář [1]:  x               
          G Č     Č      I  
 H            …   



231 

231 

 

řešitel Česká škola střihové skladby   

-Specifický vysokoškolský výzkum - Studentská 
grantová soutěž AMU/FAMU 

MŠMT 
- 

2019  

(248 tis. kč) 

 

Adam Brothánek 

spoluřešitel 

SGS FAMU, projekt Česká škola střihové skladby, 

2019 

  

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně 

zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve 

spolupráci s praxí  

Období 

Ex Oriente  Jihlava IFF Od 2013 

stáž NFA Od 2012 

stáž ČT Od 1995 

Živý střih Rudolfínum Od 2019 

   

   

   

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, 

která souvisí se studijním programem 

20192019 FAMU TA 20/ERASMUS+strateg.partnerství39002018-006 
ERASMUS+strateg.partnerství 
20192019 FAMU TA 23/Montage 2018/201931102318-003 Montage 2018/2019 
20182018 FAMU TA 20/ERASMUS+strateg.partnerství39002018-006 
ERASMUS+strateg.partnerství 
20182018 FAMU TA 41/IRP VS - Doruška30604118-033 IRP VS - Doruška 
20172017 FAMU TA 41/IRP VS - Doruška30604117-019 IRP VS - Doruška 
20162016 FAMU TA 41/IRP Doruška30604116-034 IRP Doruška 
20152015 FAMU DČ/STŘIH36003313-014 STŘIH 
20142014 FAMU DČ/STŘIH 13/1436003313-014 STŘIH 
20142014 FAMU TA 42/IRP PPP inv. - Doruška39004214-005 IRP PPP inv. - Doruška 

Komentář [2]: Typicky projekty 
z       G   C                     
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20142014 FAMU TA 46/SFK - Doruška - Masterklass39004614-004 SFK - Doruška - 
Masterklass 
20132013 FAMU DČ/STŘIH 13/1436003313-014 STŘIH  
 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Období posledních dvanácti let patří z hlediska tvůrčí činnosti, její prezentace a veřejnému 

hodnocení k nejúspěšnějším etapám historie FAMU. Za všechny evaluační ohlasy zmiňme 

hodnocení prestižního filmového časopisu The Hollywood Reporter (USA), podle nějž se 

FAMU v roce 2011 v hodnocení pětadvaceti nejlepších filmových škol na světě umístila 

jako celosvětově sedmá, v Evropě první. 

Výsledky tvůrčí činnosti studentů FAMU jsou představovány na četných domácích a 

zahraničních festivalech, příležitostných projekcích, výstavách a prezentacích. Každoroční 

vrcholnou komplexní přehlídkou tvůrčí práce je pražský festival FAMUfest, na němž 

studenti FAMU prezentují svou tvorbu z uplynulého akademického roku. V dalších městech 

České republiky byla tvorba studentů FAMU prezentována zejména na přehlídkách Ozvěny 

FAMUfestu a na Mezinárodním festivalu studentských filmů FreshFilmFest v Karlových 

Varech, který je od počátku projektem studentů FAMU a škola jej významným způsobem 

podporuje. Pedagogové školy působí jako spolupořadatelé, dramaturgové a porotci 

různých festivalů, nejsilnější spojení je s prestižním Mezinárodním festivalem 

dokumentárních filmů v Jihlavě, který je de facto organizován kmenovými pedagogy FAMU 

a na jehož organizaci se podílí řada studentů. 

 

Na domácích a mezinárodních festivalech a soutěžích filmy studentů a čerstvých 

absolventů FAMU získaly v posledních letech řadu významných ocenění. Za všechna 

jmenujme mimořádnou a v médiích široce reflektovanou sérii úspěchů v sekci  

Cinéfondation na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes: v roce 2009 zde zvítězil film 

Zuzany Kirchnerové-Špidlové Bába, v roce 2011 byl nominován do užšího výběru snímek s 

názvem Cagey Tigers režiséra Aramisova (vl. jménem Vladimír Mičúch) a v roce 2012 film 

Tambylles režiséra Michala Hogenauera do sekce Cinéfondation za FAMU vybrány Pandy 

Matúše Vizára (2013), Retriever Tomáše Kleina v autorské a Tomáše Merty čeká uvedení 

během festivalu a soutěž o festivalovou cenu sekce Cinéfondation 2015. V roce 2011 byl 

na studentského Oscara v kategorii zahraničních filmů nominován film Libora Pixy 

Graffitiger, v roce 2013 film Jakuba Kouřila M. O.. Film Out od Györgyho Kristófa je první 

projekt ze zemí bývalého Československa, který si producenti sekce L’Atelier v Cannes 

2015 vyhlédli, aby podpořili jeho dokončení a uvedení do distribuce. 

 

FAMU je členem nejvýznamnější celosvětové organizace filmových škol CILECT, jejíž 

výroční konferenci roku 2011 uspořádala na své půdě. Jako kulturní a pedagogická 

událost středoevropského významu se v posledních letech profiloval MIDPOINT, 

mezinárodní centrum pro podporu a dramaturgii evropských filmových projektů. 
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Institut intermédií, společné pracoviště AMU a ČVUT, v posledních letech vytvářilo 

platformu pro spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů na 

národní i mezinárodní úrovni. V uplynulém období se rovněž úspěšně rozvíjela spolupráce 

FAMU s celoplošnými televizními vysílateli. 

Od roku 2008 probíhají v nově otevřené Galerii AMU (Tržiště 20) zejména výstavy 

ročníkových a tematických souborů studentských prací Katedry fotografie a Centra 

audiovizuálních studií. Katedra fotografie dále vystavovala práce svých studentů i v 

četných dalších pražských, mimopražských a zahraničních galeriích. 

 

Častá je spolupráce s veřejnoprávní televizi ČT a archivem NFA, jak během studií, tak 

případně jako uplatnění pro absolventy. 

 

Na festivalových úspěších se podílí celý studentský filmový štáb, včetně autorského 

vkladu pedagogů a posluchačů KSS. 

 

Česká část KSS je zapojena do iniciativ MidPointu (mezinárodní tréninkový program pro 

absolvující studenty a filmové profesionály, zaměřený na vývoj scénářů) a v plánu je také 

zapojení mezinárodních studentů montáže do tohoto programu. Podobné je to i s aktivitou 

v DOK.Incubatoru, který je zaměřený na konečnou verzi sestřihu dokumentárních filmů. 

Obě aktivity umožňují studentům plynulejší přechod z akademie do praxe. Důležitým 

momentem je možnost setkání s předními zahraničními profesionály. 

 

Publikační a výstavní činnost jednotlivých pedagogů – viz příloha C. 

 

Vytváření a kultivace právních podmínek pro tvůrčí činnost absolventů ve spolupráci s 

nově vzniklou Asociací filmových střihačů a střihaček o.s. Bylo uzavřeno memorandum o 

vzájemné podpoře, které má za cíl zvyšování řemeslné a umělecké kvality filmové a 

televizní tvorby v ČR. 

 

Vlčková Jana, Daňhel Jan, Dvořák Adam (absolventi KSS) pracují jako experti Fondu 

kinematografie Ministerstva kultury ČR a podílejí se na výběru projektů, které budou z 

tohoto fondu podporovány. 
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Přehled řešených grantů a projektů            

Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro 

vědeckou, výzkumnou, uměleckou a 

další tvůrčí činnost v oboru 

Zdroj Období 

Centrum 

audiovizuální

ch studií 

Metodika výuky a formy vědecké 

spolupráce s použitím audiovizuálních 

archívů v mezioborovém prostředí 

MŠMT 2008-9 

FAMU Barmské projekty FAMU MZV 2008-2013 

FAMU FAMUfest 2008, 2009, 2012 MHMP 2008, 2009, 

2012 

FAMU FAMUfest 2008-2011 MKČR 2008-2011 

FAMU FAMUfest 2008-2012 Státní fond 

kinematografie 

2008-2012 

katedra 

fotografie 

Výstava Katedry fotografie FAMU MHMP 2008-2009 

Katedra 

fotografie 

Výstavní program Katedry fotografie 

FAMU 

MKČR 2009-2011 

Katedra 

fotografie 

Antologie pramenů k teorii a dějinám 

fotografie 

GAČR 2009-2011 

FAMU MIDPOINT: Centrum středoevropské 

scénaristické tvorby 

MKČR 2010 

FAMU Inovace studijních programů v 

bakalářském a magisterském cyklu 

formou pracovních a studijních stáží 

MHMP - OPPA 2010-2012 
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FAMU Konference CILECT MK ČR 2011 

katedra 

fotografie 

Daguerrovo rejsování světlem - nové 

metody a postupy pro ochranu, péči a 

zpřístupnění kulturního dědictví v 

daguerrotypii 

NAKI 2012 

FAMU Inovace studijních programů FAMU v 

bakalářském a magisterském cyklu 

formou spolupráce s českými a 

zahraničními televizními stanicemi 

MHMP - OPPA 2013 

katedra 

střihové 

skladby 

5.EEM – Evropská masterclass filmové 

montáže – 5 středoevropských kateder 

střihu se zabývá interpretací několika 

scén z filmu z dramaturgického pohledu. 

Státní fond 

kinematografie 

2014 

CAS Narra – výzkum a vývoj open source 

kódu pro střih, dokumentaristické 

rešerže, otevřenou naraci, sociální a 

antropologické výzkumníky. nstitutional 

Endowment for the Long Term 

Conceptual Development of Research 

Institutes, as provided by the Ministry of 

Education, Youth and Sports of the 

Czech Republic 

MŠMT 2013 a 

2014 



237 

237 

 

VŠKP celkový přehled - pedagogové katedry střihové skladby:   

   

Vedoucí práce Typ práce B M D Celkem 

      

BROTHÁNEK Adam , MgA.(oč: 131574, FAMU, 

Katedra střihové skladby) 

 4 4  8 

 Teoretická práce 2 2  4 

 Film, videozáznam 2 2  4 

ČIHÁK Martin , doc. RNDr. MgA., Ph.D.(oč: 

5574, FAMU, Katedra střihové skladby) 

 15 10 3 28 

 Teoretická práce 10 5 3 18 

 Film, videozáznam 5 5  10 

DORUŠKA Tomáš , MgA. 

(oč: 110043, FAMU, Katedra střihové skladby) 

 3 3  6 

 Teoretická práce 1 1  2 

 Film, videozáznam 2 2  4 

JANKOVÁ Antonie, odb. as.(oč: 105754, FAMU, 

Katedra střihové skladby) 

 15 18  33 

 Teoretická práce 1   1 

 Film, videozáznam 14 18  32 

TRAJKOV Ivo , doc. Mgr. (oč: 106205, FAMU, 

Katedra střihové skladby) 

 31 41  72 
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 Teoretická práce 6 11  17 

 Hra, scénář  3  3 

 Film, videozáznam 25 27  52 

Martínková Libuše, Mgr. Th.D. (oč: 7988, 

FAMU, Katedra střihové skladby) 

Teoretická práce  2  2 

Malimánek Karel, Mgr. Teoretická práce  2  2 

REICH Michal, MgA. (oč: 8773, FAMU, Katedra 

střihové skladby), Heger Ivo, Ježková Viola, 

Mgr., MgA. 

     

 celkem    151 

 

 

VŠKP celkový přehled - pedagogové FI:            

  

Vedoucí práce BcA. MgA. celkem 

    

BAGDASAROV Georgy , Mgr., Ph.D.(oč: 9269, 

FAMU, Katedra zvukové tvorby) 

4  4 

Teoretická práce 3  3 

Film, videozáznam 1  1 

DOMINKOVÁ Petra (oč: 109990, FAMU, FAMU 

International) 

1 1 2 
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Teoretická práce 1 1 2 

DUTKA Edgar , prof. Mgr.(oč: 105785, FAMU, 

Katedra scénáristiky a dramaturgie) 

4 2 6 

Teoretická práce 2 1 3 

Hra, scénář, dokumentace 2 1 3 

KUDLÁČ Jakub , doc. Mgr.(oč: 124472, FAMU, 

Katedra zvukové tvorby) 

6 7 13 

Teoretická práce 6 7 13 

MAREK Pavel , prof. Ing. Mgr.(oč: 105750, FAMU, 

Katedra režie) 

1 8 9 

Film, videozáznam 1 8 9 

ZACH Ondřej (oč: 137995, FAMU, FAMU 

International) 

1 2 3 

LAZROE Marla Beth, MA (oč: 5672, FAMU, FAMU 

International) 

   

MONTAGNER Francesco (oč: -, fakturuje - není 

kmenový, FAMU, FAMU International) 

   

PÖHJALA Priit, MgA. (oč: 13375, FAMU, FAMU 

International) 

   

celkem 37 
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C-III – Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému  

Každý student AMU získává dnem zápisu do studia odpovídající přístup do Studijního informačního 

systému KOS, e-mailového konta, rezervačního systému místností a dalších aplikací. AMU 

komunikuje se svými studenty zejména prostřednictvím svého informačního systému a 

elektronickou poštou na přidělenou adresu, sděleními ve veřejné části internetových stránek AMU, 

na úřední desce v prostorách AMU, fakult a kateder.  

Stejně tak student komunikuje s AMU především prostřednictvím informačního systému a e-mailu. 

Studijní agenda AMU je vedena prostřednictvím studijní složky KOSu. Údaje obsažené v tomto 

systému jsou závazné. Student prostřednictvím informačního systému oznamuje AMU změny v 

osobních údajích a průběžně sleduje plnění svých studijních povinností. Stipendijní agenda je 

vedena v systému KOS a FIS. 

Přístup ke studijní literatuře 

Tři fakultní knihovny AMU používají integrovaný automatizovaný knihovní systém Tritius a OPAC 

katalogu Carmen (firma Lanius). Knihovny pracují podle jednotné metodiky a úzce spolupracují na 

koordinaci a rozvoji všech knihovnických a informačních procesů. Na každé fakultě AMU pracuje 

Knihovní komise, která v součinnosti s jednotlivými katedrami dohlíží zejména na akviziční politiku 

a další rozvoj knihovny dle požadavků a potřeb vyučovaných studijních programů, a s přihlédnutím 

k technologickému rozvoji i v oblasti studijních opor. 

Knihovna DAMU 

Rámec působení Knihovny DAMU Praha je dán obsahovým vymezením studijních programů 

Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen DAMU) a jejích kateder (Katedra 

činoherního divadla, Katedra autorské tvorby a pedagogiky, Katedra scénografie, Katedra 

alternativního a loutkového divadla, Katedra výchovné dramatiky, Katedra produkce, Katedra 

teorie a kritiky, Ústav teorie scénické tvorby DAMU, Ústav pro výzkum a studium autorského 

herectví, Výzkumné pracoviště KALD). Fond knihovny DAMU čítá cca 35 tis. jednotek odborné 

divadelní literatury (více než 30 000 knih o divadle, divadelních her a vázaných divadelních 

časopisů, speciálních divadelních encyklopedií a encyklopedií dalších uměleckých oborů, knih a 

skript o divadelní teorii, kritice a historii, divadelním marketingu a managementu, scénografii, 

herectví, loutkářství, pedagogice, téměř 2 000 vysokoškolských prací absolventů DAMU a 

habilitačních prací pedagogů DAMU, na 500 studijních videokazet, více než 2 000 DVD a Blue Ray s 

divadelní a příbuznou tématikou, přes 500 CD s divadelní a příbuznou tématikou, 45 MC s divadelní 

a příbuznou tématikou a přes 70 CD ROMů). Knihovna pravidelně odebírá cca 22 titulů periodik 

ročně. Výběr rozšiřují publikace s divadelní tématikou úzce související, zejména z oborů dějiny 

Komentář [3]:                š   
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umění, poezie a próza, literární historie a teorie, obecné dějiny, filosofie, psychologie, malířství, 

sochařství, architektury, designu, textilního a oděvního průmyslu, užitého umění, uměleckého 

průmyslu apod. Fond obsahuje i hry zahraničních autorů v jazyce originálu, které jsou doplňovány 

dle požadavků a finančních možností knihovny. Průběžně je doplňován fond rozhlasových her a 

audiovizuálních záznamů. Mimo svou akviziční politiku knihovna dále zajišťuje adekvátní náhrady 

ztracených a poškozených dokumentů. Knihovna usiluje o doplňování a rozšiřování teatrálií i v 

jiných jazycích, přičemž upřednostňován je anglický a německý jazyk, avšak ve fondu knihovny se 

nacházejí i publikace v dalších jazycích (francouzském, polském, ruském, italském, španělském, 

norském, dánském, rumunském, latinském, čínském a v jazycích bývalé Jugoslávie). Doplňování 

cizojazyčného fondu je v souladu s rozšiřováním cizojazyčných studijních programů i se snahou 

poskytovat studijní opory i zahraničním studentům na mobilitách. Součástí procesu doplňování 

fondů a rozvoje knihovny je průběžný monitoring aktuálních novinek domácích i zahraničních 

nakladatelů a vydavatelů, zajišťování tištěných i jiných dokumentů pro řešitele výzkumných grantů, 

průběžné akvizice nejrůznějších českých vydání jednotlivých divadelních her (velmi často se liší 

textovými úpravami autora, nebo upravovatele, anebo obsahují cenné doslovy či předmluvy), 

získávání cizojazyčných překladů divadelních her českých autorů.  

Knihovna HAMU 

Rámec působení Knihovny HAMU Praha je dán obsahovým vymezením studijních programů 

Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen HAMU) a jejích kateder 

(Katedra bicích nástrojů, Katedra dechových nástrojů, Katedra dirigování, Katedra hudební teorie, 

Katedra hudební produkce, Katedra jazzové hudby, Katedra nonverbálního divadla, Katedra tance, 

Katedra zpěvu a operní režie, Katedra zvukové tvorby, Katedra klávesových nástrojů, Katedra 

strunných nástrojů, Katedra skladby, Oddělení historicky poučené interpretace, Oddělení hudebně 

teoretických disciplín, Oddělení komorní hudby, Oddělení komorní hry, Oddělení soudobé hudby). 

Ve fondu knihovny HAMU se nachází 125 500 knihovních jednotek, z toho přes 75 000 hudebnin, 

21 000 knih, 20 000 LP desek, přes 6 000 CD a 1 000 DVD. V knihovně je archivováno přes 4 000 

vysokoškolských prací. Knihovna odebírá 24 titulů časopisů, z toho 12 zahraničních. V příruční 

studovně se nacházejí odborné slovníky (hudební, taneční, jazykové), tematické katalogy, hudební 

encyklopedie (MGG, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians), taneční (International encyclopedia of dance), The New Encyclopaedia Britannica. 

Fond knihovny je každým rokem doplňován o nové dokumenty, probíhá průběžný monitoring 

publikačních novinek i hudebně-vědeckých publikací ve všech studijních oborech, mapování 

soudobé hudby v českém i světovém měřítku; fond je samozřejmě rozšiřován o notové zápisy a 

nahrávky děl obecně uznávaných soudobých skladatelů. Probíhají průběžné akvizice urtextových 

vydání pro rozšíření fondu. Cílem je přiblížit se stavu, kdy ke každé hudebnině existuje zvuková 

nahrávka. Knihovna HAMU disponuje dále dvěma studovnami, vybavenými klavírem a klavinovou, 

v obou jsou umístěny akustické panely. V prostoru knihovny je 6 poslechových míst (pro poslech 

CD, LP ), dvě poslechová místa (i s možností sledování DVD), 10 PC (z toho 5 pro online knihovní 

katalog Carmen) a dvě LCD televize (s možností sledování hudebních databází Met Opera New 
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York, Digital Concert Hall).  

Knihovna FAMU 

Rámec působení Knihovny FAMU Praha je dán obsahovým vymezením Filmové a televizní fakulty 

Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) a jejích kateder (Katedra režie, Katedra 

dokumentární tvorby, Katedra kamery, Katedra produkce, Katedra střihové skladby, Katedra 

fotografie, Katedra zvukové tvorby, Katedra scenáristiky a dramaturgie, Katedra animované 

tvorby, Centrum audiovizuálních studií a FAMU International). Fondy knihovny FAMU obsahují 

téměř 42 000 knihovních jednotek převážně ve volném výběru: obecné i speciální encyklopedie, 

práce z oborů dějin kinematografie, filmové teorie, kritiky a techniky, teorie, techniky a dějin 

fotografie, dramaturgie a scenáristiky, managementu, umění, estetiky, filosofie, psychologie a 

pedagogiky, literární teorie a beletrie, skripta, slovníky, starší odborné časopisy, studijní filmy, 

videozáznamy. Ročně knihovna odebírá cca 26 titulů časopisů českých i zahraničních. Z toho přes 

20 500 knih, skript a vázaných odborných časopisů, 17 CD ROMů, 3 000 videokazet, 11 500 DVD, 1 

100 BD. V digitální podobě je prezenčně zpřístupňováno přes 4 300 vysokoškolských prací a 1 400 

videosouborů studentských filmů. Fond knihovny je každým rokem doplňován o nové dokumenty, 

probíhá průběžný monitoring publikačních novinek českých i zahraničních ve všech studijních 

oborech, mapování soudobé filmové tvorby v českém i světovém měřítku. Fond videotéky je 

průběžně doplňován videozáznamy z české a světové produkce a sleduje i vydání nově 

restaurovaných a digitalizovaných starších děl zlatého fondu. Na podporu studia zahraničních 

studentů se knihovna snaží získat do svého fondu filmy a odborné publikace v anglickém jazyce. 

Knihovna FAMU disponuje studovnou s 20 studijními místy a 4 PC, týmovou studovnou – projekcí 

se 6 studijními místy - a k individuálnímu sledování videozáznamů a studentských filmů z 

digitálního úložiště jsou k dispozici 4 kabinky. 1 studijní místo s pracovním stolem a PC je umístěno 

samostatně mezi regály. 

Přehled zpřístupněných databází 

Pro všechny studenty a zaměstnance AMU jsou ze všech školských počítačů zpřístupněny mimo 

jiné tyto databáze e-zdrojů: 

● EBSCO je přední poskytovatel předplatného elektronických časopisů, knih a balíčků 
časopisů ve formě bibliografických a plnotextových databází přístupných on-line. 
Databáze jsou převážně v anglickém, německém, francouzském, španělském a v dalších 
světových jazycích. Jde například o Academic Search Complete, Film & Television 
Literature Index with Full Text či GreenFILE. 

● JSTOR představuje rozsáhlou online databázi plných textů odborných vědeckých časopisů 
z oblasti společenských věd a humanitních studií. AMU má aktuálně předplacenu kolekci 
Arts & Sciences III, v níž naleznete přes 200 titulů zejména z oblasti uměnovědných studií a 
muzikologie, několik časopisů je zaměřeno také na performativní umění a filmová studia. 

● MetOpera on Demand nabízí přístup k více než 650 plným záznamům představení 
z Metropolitní opery, online streamovací databáze pro vzdělávací instituce 

● DAFilm je portál mezinárodní sítě festivalů dokumentárních filmů a platforma pro 
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experimentální dokumentární filmy, nabízí neomezené streamování více než 1700 filmů  
● Music Online je soubor hudebních databází a obsahuje: African American Music Reference, 

American Song, Classical Music Library, Classical Music Reference, Library, Classical Scores 
Library, Contemporary World Music, The Garland Encyclopedia of World Music Online, Jazz 
Music Library, Smithsonian Global Sound for Libraries 

● Naxos Music Online je největší světovou online databází klasické hudby. V současné době 
nabízí vzdálený přístup k více než 62.000 CD s více než 887.500 skladeb. Měsíčně přibývá 
více než 500 nových CD. Kromě klasiky si lze také poslechnout world music, jazz, 
soundtracky nebo klasický rock. Oper je zde více než 700. 

● Film Indexes Online / FIAF International of Film Periodicals Plus 

● Slovník Lingea Platinum – Anglicko-český, německo-český a francouzsko-český slovník, 
dostupný z počítačů připojených do sítě AMU 

Přehled všech databází zpřístupněný na AMU je k nalezení zde: 

https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/online-databaze-odbornych-casopisu/ 

 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

K prověřování závěrečných kvalifikačních teoretických prací (VŠKP) je využíván systém Theses 

(https://theses.cz/) 

Procedura prověřování VŠKP: 

1. Po povinném nahrání VŠKP do KOSu je práce automaticky odeslána ke kontrole 
programem Theses; 

2. Theses zkontroluje plagiátorství a vygeneruje protokol, který vyčíslí míru shodnosti textu 
s jinými dostupnými zdroji; 

3. Protokol se automaticky nahraje do KOSu a je posouzen jednak oponentem v okamžiku 
vypracovávání posudku, jednak komisí pro SZZ v průběhu obhajoby práce; 

4. Po obhajobě je VŠKP (obhájená i neobhájená) nahrána do registru Theses, aby se s ní 
mohly v budoucnu porovnávat další nové VŠKP. 

 

 

  

https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/online-databaze-odbornych-casopisu/
https://theses.cz/
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C-IV – Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

 

FAMU, Lažanský palác (převážně KSS) 

Studio FAMU, Klimentská 

AMU Poněšice 

 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

 

• Studentské počítačové pracovny vybavené počítači Apple s nabídkou softwarů potřebných k 

realizaci tvůrčích projektů. 

https://www.famu.cz/cs/studium/aktualni-obsazeni-projekce-spolecnych-uceben/ 

 

• Kinosál 16mm, 35mm, digitální HD projekce 

 

• Cizojazyčná sekce Knihovny FAMU a videotéka Knihovny FAMU: 

https://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu/knihovna-famu 

 

• Příruční knihovna a videotéka katedry 

 

• Studovna knihovny stejně jako celá budova FAMU jsou vybavené počítači s programy 

Microsoft Office a přístupem na internet a do knihovní databáze. 

 

• Počítačové a promítací vybavení společných učeben FAMU:  

 

• Výroba praktických cvičení posluchačů FAMU je zajištěna vybavením Studia FAMU: 

https://www.famu.cz/cs/studio-famu/o-studiu-famu/ 

 

• Server Elements: 

https://www.famu.cz/cs/studium/aktualni-obsazeni-projekce-spolecnych-uceben/
https://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu/knihovna-famu
https://www.famu.cz/cs/studio-famu/o-studiu-famu/
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https://elements.tv/success_stories/famu/ 

 

• Přístup k světovým databázím odborných článků jako např. EBSCO. 

 

• Technické zázemí katedry a střižen. 

 

• Vyškolení pracovníci FAMU schopní poskytnout radu a pomoc v angličtině. 

 

• Informační systém KOS 

 

FAMU průběžně a systematicky obnovuje a zkvalitňuje přístrojové vybavení, zejména z 

grantových prostředků. 

 

Z toho kapacita v prostorách 

v nájmu 

0 procent Doba platnosti nájmu - 

Kapacita a popis odborné učebny 

 

https://www.famu.cz/cs/studium/aktualni-obsazeni-projekce-spolecnych-uceben/ 

 

Z toho kapacita v prostorách 

v nájmu 

0 procent Doba platnosti nájmu - 

Kapacita a popis odborné učebny 

https://www.famu.cz/cs/studio-famu/o-studiu-famu/ 

Z toho kapacita v prostorách 

v nájmu 

0 procent Doba platnosti nájmu - 

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

- 
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Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Vzhledem k povaze uměleckého vzdělání i vlastní umělecké praxe existuje na AMU řada 

studijních oborů, jež se neslučují s jistými typy omezení. AMU se však přesto snaží studium 

maximálně umožnit i těmto studentům, pokud prokáží talent. V posledních letech proběhly 

mnohé stavební úpravy, které usnadňují přístup do výukových a dalších prostor (výtahy, 

sociální zařízení), fakulty – pedagogové i administrativní zaměstnanci – poskytují studentům 

se specifickými potřebami individuální péči. Vstřícně se zapojují i ostatní studenti, což zcela 

přirozeně umožňuje flexibilní individuální nastavení studijního prostředí. 
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 Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy 

 

Vysoká škola AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE 

Součást vysoké školy FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA 

Název studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - MONTAGE 

Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty 

  

 Učební a výcvikové středisko Poněšice  

  
Adresa UVS AMU Poněšice 

373 41 Hluboká nad Vltavou 

tel. +420 728 015 082 e-mail petr.hrouzek@amu.cz 

Názvy oborů uskutečňovaných mimo sídlo VŠ nebo fakulty forma typ SP 

   

   

   

Zajištění výuky ak. pracov. z VŠ v %  Externí vyučující v %  

z toho ak. prac. VŠ – prof.  docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  

z toho externisté - profesoři   docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  

Charakteristika organizačního zajištění výuky mimo sídlo VŠ nebo fakulty 

Konají se zde soustředění posluchačů AMU, AVU a VŠUP.  

Probíhají zde klauzury nanečisto, tzn. že se ve skupině v dostatečném časovém předstihu promítají a 

konzultují rozpracované studentské filmy. Studenti tak mají možnost na základě připomínek své práce 

reflektovat.  

Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo 

Areál je vybaven kinosálem, ve kterém probíhají průběžné projekce projektů, na kterých studenti katedry 

střihové skladby spolupracují. Několikadenní soustředění spočívá v evalvacích, diskuzích nad filmy a 

konkrétními dramaturgickými radami, které vychází jak od pedagogů, tak mezi studenty samotnými. 

Soustředění má dlouhodobou tradici a pravidelně se ho účastní posluchači dalších oborů-kateder FAMU, 

kteří jsou na postprodukci filmů autorsky zainteresováni. 

Podmínky pro tvůrčí činnost v místě uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 

mailto:petr.hrouzek@amu.cz
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V některých aspektech se jeví výuka a evalvace programu intenzivnější a koncentrovanější na jednom místě 

daleko od civilizace, než v metropoli plné alternativ vzdělávání a kulturního programu. 

Prostorové zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 

Smluvní zajištění 

budovy 

 doba platnosti 

nájmu  

 

Údaje o výukových 

prostorách 

 

Kinosál s 16mm a 35 mm projekcí a výkonný HD digitální projektor. 

Informační zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 

Výuka probíhá s přestávkami celý den a program spoluvytváří sami posluchači. Dostávají jej na email a je 

inzerován s předstihem na webu katedry. V průběhu konání se změny programu vyhlašují a píšou na 

plakáty.  
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C-V – Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy 

financovaná ze státního rozpočtu 

NE 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

 

Studijní program Montage je plně financován z finančních příspěvků studentů-samoplátců. 
Studijní plán povinných předmětů a rozpočty povinných cvičení na jedné straně a výška 
školného na straně druhé  jsou stanoveny tak, aby byly náklady výuky pokryty při průměrném 
počtu 3 studentů v ročníku. Náklady na výuku volitelných a povinně volitelných předmětů jsou 
pokryty z příjmu ze školného z neakreditovaných programů APP, CET a CIEE, jejichž studenti 
tyto předměty rovněž navštěvují. 
 

Cena programu je pro studenty 320.000,- Kč ročně.  První a poslední ročník je vůle o výši 

školného diskutovat. Důvodem mohou být mimořádné předpoklady pro studium, talent a dále v 

posledním ročníku hraje roli nižší hodinová zátěž pro pedagogy při přímé výuce a snaha fakulty 

mít úspěšné absolventy s titulem, kteří budou šířit dobré jméno Akademie. 

 

Maximum přijatých studentů v jednom roce je 7. Předpokladem je, naráz bude při všech třech 

zaplněných ročnících studovat reálně 15 studentů (teoretických 21 se podle zkušeností s 

českým programem nikdy nestane). 

 

Část uchazečů se musí spolehnout na soukromé zdroje, ale například uchazeči z Taiwanu, 

Švédska, Islandu, Kosova, Kolumbie a dalších zemí dostávají na studium státní podporu. 

 

Základní veličinou pro výpočet ceny školného je hodinová zátěž pro pedagogy, která je u 

seminářů a praktických cvičení rozdílná, než u kontaktní výuky na přednáškách. Čas pedagogů 

je třeba navýšit o pravidelné evaluace a porady pedagogů, výběrové řízení, klauzury a státní 

závěrečné zkoušky. 

 

Výpočet ceny školného zohlednil ceny škol obdobné kvality, byly započteny povinné odvody za 

zaměstnance, odvody rektorátu, provozní peníze na chod společných prostor FAMU, Studia 

FAMU, část prostředků připadne na administraci FI.  
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D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

 

 

Cizojazyčná sekce Knihovny FAMU a videotéka Knihovny FAMU: 

https://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu/knihovna-famu 

 

Příruční knihovna a videotéka katedry 

 

Studovna knihovny stejně jako celá budova FAMU jsou vybavené počítači s programy 

Microsoft Office a přístupem na internet a do knihovní databáze. 

 

Počítačové a promítací vybavení společných učeben FAMU: 

https://www.famu.cz/en/studies/up-to-date-occupancy-of-screening-room-and-shared-

classrooms/ 

  

Výroba praktických cvičení posluchačů FAMU je zajištěna vybavením Studia FAMU (16mm, 

35mm):  

https://www.famu.cz/en/studio-famu/about-studio-famu/ 

 

Server Elements (archiv, transcode, střih, záloha): 

https://elements.tv/success_stories/famu/ 

 

Studentské počítačové pracovny vybavené počítači Apple s nabídkou softwarů potřebných 

k realizaci tvůrčích projektů. 

 

Přístup k světovým databázím odborných článků jako např. EBSCO. 
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Technické zázemí katedry a střižen (Avid Mac, 16mm). 

 

Vyškolení pracovníci FAMU schopní poskytnout radu a pomoc v angličtině. 

 

Informační systém KOS 

https://kos.amu.cz/logout.do 

 

FAMU průběžně a systematicky obnovuje a zkvalitňuje přístrojové vybavení, zejména z 

grantových prostředků 

 

 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Maximální počet přijatých studentů je 7. 

Předpokládáme, že ne všichni posluchači dostudují a dostanou diplom, takže po naplnění 

všech tří ročníků počítáme s 15 studenty v jeden moment v celém programu Montage.  

 

V tuto chvíli studuje Montage první ročník - 5 studentů. Přijato je do následujícího 

akademického roku 7 studentů, jeden student má přerušené studium. 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolvent Montage získává širší možnost uplatnění v evropském kontextu, a to 

formou pravidelného tvůrčího setkávání během studia a srovnávání se se 

špičkovými zahraničními institucemi v oboru.  

Jak pedagogové, tak i studenti svou tvorbou prokazují, že patří ke špičce toho, co 

se v dané profesi v Evropě odehrává: autorsky spolupracují na filmech, které se 

promítají na největších festivalech - v Cannes, Karlových Varech, Berlinale, Dubaji, 

IDFA Amsterdam, Annecy, TIFF Toronto atd. 

Na přelomu tisíciletí se o tom filmařům studujícím a pracujícím v Česku jen zdálo. 

Rádi bychom pokračovali v trendu plnohodnotného zapojení do mezinárodního 

dění tvorbou špičkových filmů. 

Naši pedagogové dostali několik pozvánek na krátkodobou výuku v Německu, 
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Polsku, Litvě, Lotyšsku, na Slovensku, na několika místech na Balkáně a v Turecku.  

 

Absolvent střihové skladby Jarosław Kamiński v roce 2018 habilitoval na FAMU a 

zároveň ho v témže roce Evropská filmová akademie zvolila nejlepším střihačem 

Evropy. Studenti programu Montage se s ním mohou potkat dvakrát ročně během 

týdenního společného setkání European Editing Masterclass. 

 

Absolvent magisterského oboru střihové skladby FAMU je připraven stát se tvůrčím 

partnerem režiséra schopným kreativního řešení jak dílčích variant obrazové a 

zvukové skladby, tak i dramaturgie celku s přihlédnutím k charakteru díla, 

režisérově osobnosti i současným uměleckým i technologickým trendům. Přijímá 

zodpovědnost za společensko-etické vyznění audiovizuálních děl, která 

spoluvytváří. Dále je schopen se podílet na formulování a vytváření profesních 

postupů a standardů oboru. Studium je ukončeno obhajobou absolventské 

teoretické i praktické práce. Absolvent má právo používat titul magistr umění - 

MgA. 

 

Specializace celé katedry na kvalitní výuku předmětů v anglickém jazyce odlišuje 

FAMU svou úzkou a cílenou profilovaností od dalších škol ve střední Evropě, které 

se věnují skladbě v audiovizi.  

Studium Montage na FAMU tak nabízí absolventům solidní možnost uplatnění v 

mezinárodním měřítku. 

 

 


