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1. Základní údaje o vysoké škole
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (dále jen „FAMU“)
Smetanovo nábřeží 2
116 65 Praha 1
Česká republika

1.1 Orgány a organizační schéma FAMU
DĚKAN
MgA. Pavel Jech – do 18. 5. 2016
Mgr. Zdeněk Holý – od 19. 5. 2016
PRODĚKANI
Doc. PhDr. Šerý Ladislav
proděkan pro mezinárodní vztahy do 30. 9. 2016
MgA. Kamila Zlatušková
proděkanka pro mezinárodní vztahy od 1. 10. 2016
Mgr. Marek Vajchr
proděkan pro studijní záležitosti
Mgr. Marta Švecová
proděkanka pro věci studijní – pro kvalitu a reformu studijního systému od
1. 10. 2016
Ing. Martin Řezníček
proděkan pro vědu a výzkum do 23. 5. 2016
PhDr. Andrea Slováková, MBA
proděkanka pro vědu a výzkum od 24. 5. 2016 do 5. 8. 2016
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum od 1. 10. 2016
TAJEMNÍK FAMU
Ing. Viera Hladišová – do 19. 5. 2016
Ing. Jindřich Kolek, MBA – od 24. 5. 2016
Organizační schéma FAMU 2016 – viz. příloha č. 1, strana 22.
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1.2 Složení komisí FAMU
a) Umělecká rada FAMU
Jan Balej do 16. 5. 2016
PhDr. Michal Bregant do 16. 5. 2016
Pavel Jech do 16. 5. 2016
PhDr. Anna Kareninová, PhD. do 16. 5. 2016
prof. Vladimír Kokolia do 16. 5. 2016
doc. Ivo Mathé do 16. 5. 2016
prof. Peter Michalovič do 16. 5. 2016
Mgr. Helena Musilová do 16. 5. 2016
Vladimír Opěla do 16. 5. 2016
prof. Miroslav Petříček, PhD. do 16. 5. 2016
PhDr. Kristián Suda do 16. 5. 2016
RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D.
Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Mgr. Zdeněk Holý, děkan FAMU - předseda UR
Doc. Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.
Mgr. Jaromír Kallista
Prof. Jiří Kubíček
PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Hana Křepelková Rezková
Doc. MgA. Vladimír Smutný
Mgr. Jiří Soukup
Doc. MgA. Helena Třeštíková
Mgr. Marek Vajchr
MgA. Anna Vášová

b) Akademický senát FAMU
Pedagogická komora:
MgA. Ladislav Greiner, mandát do 1. 4. 2018*1
doc. Ivo Trajkov (předseda AS), mandát do 1. 4. 2018*
* Orientační údaj, odvozovaný - od počátků trvání AS FAMU - od data, kdy se člen zvolený ve volbách do AS
FAMU ujímá svého tříletého mandátu. Jde tedy o datum přesně 3 roky od prvního zasedání AS FAMU po
příslušných doplňovacích volbách. Tento údaj slouží k odvození nejzazšího termínu pro vypsání příštích
doplňovacích
voleb
do
AS
FAMU.
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MgA. Petr Marek, mandát do 18. 3. 2019*
MgA. Vít Klusák, mandát do 18. 3. 2019*
Mgr. Štěpánka Šimlová, mandát do 18. 3. 2019*

Studentská komora:
BcA. Yvona Teysslerová, mandát do 1. 4. 2018*
Bc. Pavla Klimešová, mandát do 1. 4. 2018*
BcA. Jan Syruček (místopředseda AS), mandát do 1. 4. 2018*
BcA. Tomáš Janáček, mandát do 18. 3. 2019*

c) Ediční komise / rada FAMU
Mgr. Marek Bouda
PhDr. Michal Bregant
RNDr. Martin Čihák
Mgr. Jiří Dufek
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Mgr. Petr Kubica
Prof. Jiří Kubíček
Prof. Jiří Macák
Mgr. Marta Lamperová
Mgr. Tomáš Pospiszyl
Mgr. Vladimír Skall

d) Stipendijní komise FAMU
PhDr. Ladislav Šerý do 16. 5. 2016
prof. Marek Jícha do 16. 5. 2016
Věra Hladišová do 16. 5. 2016
BcA. Martin Kohout do 16. 5. 2016
Mgr. Marek Vajchr, předseda
Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník
MgA. Tomáš Doruška
MgA. David Havas
BcA. Jan Syruček

e) Disciplinární komise FAMU
Mgr. Marek Vajchr, předseda, proděkan pro studijní záležitosti
Mgr. Jitka Hejtmanová, pedagožka FAMU
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Kateřina Turečková, studentka FAMU
MgA. Vidu Gunaratna, student FAMU

f) Grantová komise FAMU
MgA. Pavel Jech do 16. 5. 2016
Mgr. Jan Čeněk do 16. 5. 2016
Mgr. Libor Jůn, Ph.D. do 16. 5. 2016
Mgr. Marta Lamperová do 16. 5. 2016
Ing. Mgr. Martin Řezníček do 16. 5. 2016
Mgr. Štěpánka Šimlová do 16. 5. 2016
Mgr. Holý Zdeněk, děkan/předseda FGK
Mgr. Dvořák Tomáš, Ph.D., proděkan pro VaV
Mgr. Marek Vajchr, proděkan pro studijní záležitosti
Mgr. Helena Bendová
Mgr. Jan Čeněk
MgA. Martin Mareček
Silvie Demartini (tajemnice GK FAMU)

Externí členové
Mgr. Tereza Czesany-Dvořáková, Ph.D.
Doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

g) Technologická komise FAMU
(jmenována pro rok 2017)
Ondřej Šejnoha, předseda
Mgr. Zdeněk Holý

Členové - interní:
prof. Mgr. Jiří Myslík
Mgr. Pavel Rejholec
MgA. Tomáš Doruška
Eric Rosenzveig
Ing. Vít Petrášek

Členové - externí:
Ing. Ivo Marák
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Ing. Martin Hřebačka

Zástupce studentů:
BcA. Tomáš Lipský

h) Knihovní rada FAMU
(jmenována pro rok 2017)
Mgr. Markéta Ambrožová
Mgr. Marek Vajchr, proděkan pro studijní záležitosti
Dvořák Tomáš, Ph.D., proděkan pro VaV
Mgr. Vladimír Skall

Mgr.

Zástupce studentů:
Myroslava Klochko

1.3 Zastoupení FAMU v reprezentaci vysokých
škol
Doc. Ivo Mathé je členem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a
členem Sněmu RVŠ; v SK RVŠ byla delegátkou FAMU do března 2016 Pavla
Klimešová).

1.4 Vnitřní předpisy FAMU
V roce 2016 došlo ke změně Statutu FAMU. Nový Statut FAMU nabyl účinnosti
dnem 10. 3. 2017 a byl tím zrušen Statut FAMU ze dne 7. 11. 2007. Statut FAMU
v novém znění projednal a schválil podle § 27 odst. 1, písm. b) vysokoškolského
zákona Akademický senát FAMU dne 9. 1. 2015 a Akademický senát AMU dne
10. 3. 2016. Rovněž byl schválen nový Jednací řád UR FAMU, více viz kapitolu
Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení.
Ke změně jiných vnitřních předpisů FAMU nedošlo.

1.5 Poskytování informací podle § 18 zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č.
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V roce 2016 nebyla na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v
Praze přijata žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

2. Studijní programy, organizace studia a
vzdělávací činnost
2.1 Celkový počet akreditovaných programů
• Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - bakalářské studium

• Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - navazující magisterské
studium
• Teorie filmové a multimediální tvorby - doktorské studium
• Film, Television and Photography - bakalářské studium v angličtině
• Film, Television and Photography - navazující magisterské studium v angličtině

2.2 Další vzdělávací aktivity, realizované v roce 2016
MIDPOINT
je celoroční mezinárodní dramaturgický program, který vznikl
z iniciativy FAMU v roce 2010. Zaměřuje se na vzdělávání v oblasti dramaturgie a
na posilování spolupráce mezi scenáristy, režiséry a producenty v rámci tvůrčího
procesu. Je určen studentům a filmovým profesionálům. Během celého roku
MIDPOINT organizuje široké spektrum workshopů, v roce 2016 jich proběhlo
sedm.
Hlavní dramaturgický program na vývoj scénářů krátkometrážních i
celovečerních filmů byl určen mladým filmovým profesionálům s projekty prvního
a druhého celovečerního filmu a pro projekty absolventského/profesionálního
krátkého filmu (účastníci z České republiky, Slovenska, Slovinska, Maďarska,
Makedonie, Chorvatska, Rumunska, Turecka). Sestával z jednoho rezidenčního
workshopu a Follow Up platformy, která se uskutečnila ve spolupráce
s workshopem EAVE, který se konal v říjnu 2016 v Praze. Proběhly také dva
workshopy určené českým a slovenským filmovým profesionálům zaměřené na
analýzu scénářů celovečerních hraných a animovaných filmů.
V roce 2016 byl podruhé organizován nový výukový program TV Launch, který
byl zaměřen na vývoj kvalitních epizodických televizních seriálů. Program
sestával ze dvou rezidenčních workshopů a online konzultací. MIDPOINT také
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uspořádal scenáristické workshopy miniMIDPOINT, a to ve spolupráci
s rumunskou filmovou školou UNATC v rámci studentského festivalu Cinemaiubit,
a druhý ve spolupráci s Islandským filmovým centrem v rámci festivalu Stockfish
Film Festival v Reykjavíku.
V roce 2016 MIDPOINT uspořádal také dva dramaturgické workshopy díky
získané podpoře v rámci Norských fondů a EEA fondů. Díky těmto prostředkům
MIDPOINT uspořádal jeden workshop speciálně pro studenty FAMU a islandské
školy Icelandic Film School v červnu roku 2016. Tohoto workshopu se zúčastnilo
celkem 5 studentů katedry režie a scenáristiky FAMU.Rovněž byl uspořádán
workshop pro studenty FAMU a lillehammerské školy Den Norske Filmskolen,
který sestával ze dvou rezidenčních workshopů (první v březnu 2016
v Lillehammeru a druhý v květnu na pražské FAMU) a online konzultací. Tohoto
workshopu se zúčastnilo celkem 8 studentů FAMU (4 z katedry scenáristiky a 4
z katedry produkce).
V roce 2016 se aktivit MIDPOINTu zúčastnilo celkem 110 mladých filmových
profesionálů, z toho 26 studentů FAMU.
Další vzdělávací kurzy (CIEE, Production Team Studies) probíhají již řadu let
v rámci FAMU International. Několikaletou tradici mají rovněž kurzy celoživotního
vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku.

3. Studenti
3.1 Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti
Díky přijímacím zkouškám, jejichž přípravě a vyhodnocení věnují pověření
pedagogové koordinovaní garanty příslušných oborů a vedoucími příslušných
kateder maximální pozornost, jsou na FAMU do studia z pohledu dlouhodobé
evaluace přijímáni studenti vybavení náležitými talentovými a osobnostními
předpoklady. Procento neúspěšnosti v průběhu studia oborů bakalářského a
magisterského studijního programu je proto v dlouhodobém horizontu, z něhož
ani rok 2016 nevybočil, velmi nízké. Počet studentů, kteří byli vyloučeni ze studia
kvůli neprospěchu, je marginální, o něco vyšší je počet studentů, kteří studia
zanechali kvůli intenzivnímu zapojení do profesní praxe. Vzájemná průběžná
komunikace studentů a pedagogů probíhá na většině kateder na takové úrovni,
že se studenty daří motivačními rozhovory dovést k zodpovědnému zvážení
tohoto kroku a případně i k opačnému rozhodnutí. K úspěšným opatřením proti
relativně méně uspokojivému poměru přijatých a úspěšně absolvujících
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absolventů v doktorském studijním programu vedle precizně připraveného
a na základě průběžné zpětné vazby inovovaného přijímacího řízení patří
zejména průběžná motivace studentů k zapojování do výzkumných, badatelských
(zejména účasti na stážích a grantových projektech DKR a SGS) a pedagogických
aktivit.

3.2 Opatření pro omezení prodlužování studia
Děkan FAMU Mgr. Zdeněk Holý po svém nástupu do funkce zevrubně vyhodnotil
statistiku počtů studentů, kteří v posledních čtyřech letech v neúnosně vysoké
míře přerušovali a rozkládali studium. Tato praxe měla závažné důsledky: v řadě
případů fatálně narušovala tvorbu filmových štábů po ročnících, prodlužováním
studia v závěrečných ročnících studentů z kateder režie a dokumentární tvorby
byli studenti dalších oborů podílející se na společném cvičení de facto nuceni ke
stejnému kroku, Tato zvyková praxe též působila nadměrnou zátěž pro finanční
management Studia FAMU a pro studijní oddělení. Na základě vyhodnocení
těchto skutečností a příslušných statistických údajů děkan FAMU připravil výnos,
kterým stanovil s platností od počátku kalendářního roku 2017 přesná, férová a
transparentní pravidla pro podávání a vyřizování žádosti o přerušení a rozložení.

3.3 Poradenské služby poskytované studentům
FAMU poskytuje informace o obsahu a organizaci studia a o podmínkách
přijímacího řízení vedle obvyklých komunikačních zdrojů a forem prostřednictvím
individuálních konzultací pedagogů jednotlivých oborů, kteří zájemcům o studium
na základě předchozí domluvy poskytnou konzultace k předloženému souboru
prací. Nejméně jednou do roka FAMU pořádá celofakultní den otevřených dveří.
Poradenské služby v širokém slova smyslu studentům FAMU průběžně poskytují
pracovnice Studijního oddělení.

3.4 Podpora studentů se specifickými potřebami
V oborech FAMU nebyly v roce 2016 do studia zapsány zdravotně handicapované
osoby či
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osoby, jejichž specifické potřeby by vyžadovaly přijetí zvláštních opatření v
režimu výuky. Předpokladem ke studiu některých oborů je zdravotní způsobilost
vymezená v podmínkách přijímacího řízení. Fakulta zohlednila specifické potřeby
pohybově handicapovaných osob při realizaci rekonstrukce Studia FAMU.

3.5 Podpora talentů
Studenti FAMU jsou svými pedagogy již od přijímacího řízení nazíráni, hodnoceni
a vedeni v první řadě jako kreativní osobnosti. Vlastním cílem a smyslem studia
na této umělecké fakultě je rozpoznání, podpora a rozvoj výrazného a osobitého
talentu studentů. Profilace umělecké individuality každého studenta je vlastním
cílem a náplní výuky; v tomto smyslu je de facto každý student FAMU
„mimořádně nadaný“.

3.6
Podpora
znevýhodněním

studentů

se

socioekonomickým

Studenti FAMU se socioekonomickým znevýhodněním mohou tuto skutečnost
doložit příslušnou žádostí o přiznání sociálního stipendia. Poradenskou činnost
v tomto ohledu vykonávají jak vedoucí příslušných kateder, kteří vesměs mají o
socioekonomické situaci svých studentů dobrý přehled, tak pracovnice Studijního
oddělení.

3.7 Podpora rodičů mezi studenty
Rodičovství studentů je jakožto základní osobní údaj zanesen do elektronické
evidence studentů a na jeho základě jsou příslušným studentům přiznávána
veškerá práva v souladu s příslušnými zákonnými normami a souvisejícími
vnitřními předpisy.

4. Absolventi
4.1 Spolupráce s absolventy
Pedagogové FAMU zpravidla
absolventů, s nimiž

sledují

další

profesní

a

tvůrčí

vývoj

svých
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namnoze zůstávají v dlouhodobém kontaktu. Tento kontinuální profesní kontakt
je oboustranně pokládán za přirozeně obohacující a inspirativní pro další tvůrčí
rozvoj. Naprostá většina pedagogů je činných v aplikační sféře a vnímá
absolventy FAMU jako tvůrčí partnery a spolupracovníky, jimž nadále poskytuje
konzultace a poradenské služby; na druhou stranu se pedagogové
prostřednictvím aktivit mladých absolventů seznamují s aktuálními uměleckými a
technologickými trendy. Kontakty jsou vesměs sdíleny prostřednictvím
neformálních sociálních sítí, jejich základní databáze spravují a aktualizují
sekretariáty příslušných kateder.
Prezentace uměleckých výkonů na filmových premiérách, v televizních pořadech,
na veřejných performancích, soutěžních a festivalových přehlídkách či výstavách
jsou další přirozenou platformou k inspirativnímu setkávání pedagogů, čerstvých
i dřívějších absolventů a stávajících studentů. Četní absolventi se rovněž jako
odborníci z praxe – externisté významnou měrou podílejí na volitelné výuce,
modulech a workshopech a svými inovativními tvůrčími a metodickými postupy
zásadně obohacují spektrum výuky v akreditovaných programech. Je tak rovněž
průběžně naplňována klíčová kapitola strategického záměru FAMU a AMU, aby se
ti nejvýraznější z absolventů stali interními pedagogy, a podíleli se tak na
průběžném omlazování pedagogického sboru.

4.2 Uplatnění absolventů
Zaměstnanost absolventů FAMU je ve většině oborů (zejména v případě
produkce a techničtěji zaměřených profesí typu kamera či zvuková a střihová
tvorba) úplná, studenti nabývají pracovních zkušeností a kontaktů ve značné
míře již v průběhu studia. Jistým rizikem pro studenty těchto oborů je tak spíše
než hrozba nezaměstnanosti jejich odchod do praxe před dokončením studia;
vedení kateder a fakulty proto studenty motivačními konzultacemi upozorňuje na
možné dlouhodobé následky rozhodnutí, jež se jim v krátkodobém horizontu
může jevit výhodné.
U scenáristiky a dramaturgie, hrané a dokumentární režie, kde zaměstnatelnost
absolventů závisí na širokém spektru nesnadno predikovatelných faktorů, FAMU
především posiluje spolupráci s potenciálními partnery absolventů (v první řadě
s Českou televizí), a to jak prostřednictvím předmětů za účasti potenciálních
zaměstnavatelů, tak prostřednictvím pracovních stáží, které napomáhají
plynulému přechodu absolventů do praxe, zrovna tak širokou zpětnou vazbou ze
strany potenciálních zaměstnavatelů a smluvním zajištěním přínosných forem
koprodukce na studentských uměleckých projektech.
Konstantní součástí výuky jsou například workshopy a moduly věnované jak
rozvíjení soudobých filmových a televizních formátů, tak aktuálním postupům
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kreativní produkce a mediálního marketingu, které mají pro uplatnění absolventů
těchto oborů zásadní význam.

4.3 Spolupráce se zaměstnavateli
Mezi potenciálními zaměstnavateli z audiovizuální sféry a pedagogy FAMU existují
četné
profesní vazby, studenti jsou tak v prakticky trvalém kontaktu s profesní sférou.
Potenciální zaměstnavatelé se rovněž pravidelně účastní přehlídek studentských
prací. Poptávka pracovního trhu po absolventech většiny oborů FAMU zůstává
stabilně vysoká. Studenti „uměleckotechnických“ oborů (např. katedra kamery,
katedra zvukové tvorby) spolupracují běžně již v průběhu studia se špičkovými
oborovými pracovišti. Studenti katedry produkce se už během studia zpravidla
stávají spolupracovníky produkčních společností, popřípadě zakládají vlastní
firmy.
V posledních letech FAMU věnuje zvýšenou pozornost „méně samozřejmým“
možnostem uplatnění studentů a čerstvých absolventů kateder scenáristiky a
dramaturgie, režie, dokumentární a animované tvorby ve filmové a televizní
branži a snaží se pro jejich budoucí uplatnění vytvářet lepší podmínky jednak
sledováním aktuálních trendů a jejich implementací do inovovaných studijních
programů směrem k většímu praktickému uplatnění absolventů, jednak aktivně
vedeným dialogem s potenciálními zaměstnavateli.

5. Zájem o studium
5.1 Přijímací zkoušky
Vzhledem k zásadnímu významu přijímacího řízení pro výběr talentovaných
osobností věnuje FAMU velkou pozornost jeho kvalitní přípravě a
transparentnímu průběhu. Přijímací řízení připravují po obsahové stránce
výhradně pedagogové příslušných studijních oborů, přičemž dlouholetou
zkušeností ověřené modelové postupy procházejí v rámci kateder každoroční
evaluací a inovací v souladu s aktuálními potřebami oboru. Zkoušky probíhají
vícekolově, hodnotí se nejprve domácí talentové práce, v dalších kolech jsou
zadány školní talentové a znalostní práce. Komise výsledky řízení vyhodnocují
prostřednictvím bodovacího systému k exaktnímu stanovení pořadí přijatých a
nepřijatých uchazečů.
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5.2 Spolupráce se středními školami
FAMU se s informacemi určenými uchazečům o studium neobrací na určitý
segment školských zařízení, neboť talentovaní uchazeči se rekrutují ze všech
typů středních i vysokých škol. Na základě vyhodnocení statistik přijímacího
řízení nicméně vedení FAMU zvažuje cílené působení na typy středních škol, na
nichž lze předpokládat vyšší počet studentů potenciálně orientovaných na
relativně méně žádané obory, jako je například zvuková tvorba či audiovizuální
studia. Všestrannou informovanost o přijímacím řízení a studiu na FAMU zajišťují
webové stránky, které jsou v dostatečném časovém předstihu průběžně
aktualizovány, a další PR zdroje FAMU. Ty jsou východiskem pro komunikaci
zájemců o studium jak se Studijním oddělením FAMU, tak s pedagogy FAMU při
individuálních konzultacích a dnech otevřených dveří.
Představu o náplni studijních programů FAMU zprostředkovávají různým středním
školám rovněž někteří studenti FAMU, kteří na nich pedagogicky působí, případně
se účastní různých výchovně-vzdělávacích programů. Významnou roli zde
sehrává Program otevřeného filmového vzdělávání, zahájený v roce 2013, který
nabízí středním školám cyklus interaktivních přednášek z dějin filmu a realizací
praktických filmových workshopů za účasti filmových tvůrců a odborníků ve
výuce, jakož i vzdělávací programy Národního filmového archivu cílené na
mládež, na jejichž přípravě se podílejí studenti a absolventi FAMU.

6. Zaměstnanci
FAMU umožňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to k získávání
nejen nových informací z daného oboru, ale také pedagogických dovedností.
Jedná se zejména o kurzy a odborné workshopy s významnými osobnostmi. Ze
strany FAMU mají zaměstnanci také možnost bezplatného a nepřetržitého
jazykového vzdělávání pořádané Centrem jazykové přípravy AMU.
V roce 2016 FAMU, tak jako v předchozích letech, zajišťuje péči o své
zaměstnance na základě uzavřené kolektivní smlouvy následovně:
 zaměstnanci je možné přiznat volno s náhradou mzdy v rozsahu dvou
pracovních dnů za půl roku z důvodu náhlé nevolnosti i bez lékařského
potvrzení, také je možné tyto volné dny s náhradou mzdy čerpat pro
případ nepředpokládaných a závažných osobních důvodů,
 nepedagogičtí pracovníci mají nárok na zákonnou dobu dovolené
prodlouženou o jeden týden,
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ve spolupráci s odborovou organizací umožňuje AMU letní rekreaci
zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v UVS Poněšice v délce
6 dnů, rekreace se pořádá v pěti šestidenních turnusech.
Významným zaměstnaneckým benefitem je 13. plat.
V roce 2016 také FAMU uzavřela rámcovou smlouvu s telefonním operátorem Tmobile, která umožnuje všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
využívat zvýhodněné tarify.

7. Internacionalizace
Filmová a televizní fakulta, pravidelně uváděná v žebříčku nejlepších světových
škol, prochází změnou v konceptu budování zahraničních vztahů. Důraz byl v
roce 2016 kladen zejména na posílení vztahů mezi prestižními světovými
školami, možnostmi krátkodobých i dlouhodobých pobytů v institucích s
mimořádně silným vzdělávacím potenciálem. Renomé FAMU na zahraničním poli
posilovaly zejména mezinárodní úspěchy filmů Happy End (úzká nominace na
Oscara) a Furiant (vítěz jedné ze sekcí festivalu Sundance). Oba filmy byly
rovněž oceněny v rámci výročního kongresu filmových škol z celého světa CILECT
v australském Brisbane.
Rozšiřování možností mobilit pro studenty FAMU se letos pozastavilo se snahou
soustředit se více na kvalitu nabízených programů. Během celého roku byly
prodlužovány smlouvy s partnerskými školami, o které mají studenti českých
programů největší zájem.
Počet mezinárodních studentů se udržel v normě. Programy v anglickém jazyce v
rámci FAMU International i katedry fotografie a kamery byly naplněny, včetně
pětitýdenních letních kurzů. Počet studentů FAMU vyjíždějících na zahraniční
stáže se udržel zhruba na stejné výši jako v předcházejícím roce.
Byly podporovány společné praktické projekty v rámci evropských programů,
například prestižního programu Writers for Europe. Byla podporována a
systematizována modulová výuka zahraničních lektorů a významných osobností.
V roce 2016 plněna uspokojivě, uskutečnilo se několik masterclass s uznávanými
zahraničními tvůrci, zejména pak s trojnásobným držitelem Oscara,
kameramenem Vittoriem Storaro. A také řada dalších modulů a přednášek.
MZV ČR podpořilo v rámci programu transformační spolupráce TRANSITON
jednoletý projekt „Barmské projekty FAMU 2016“ vedený doc. Vítem Janečkem.
Tímto FAMU napomáhá restartu kinematografie a audiovizi v demokratizující se
společnosti a navazuje na předchozí projekty FAMU v teritoriu. Ve změněné
situaci, kdy začalo docházet z formálního hlediska k politické transformaci a
otevírání země, byla část páteřních aktivit zachována a v části se naopak
realizovala jiným způsobem. Jednou z pokračujících aktivit byla podpora již 6.
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ročníku Wathann Film Festivalu, který se stal unikátní a svébytnou místní
událostí.

8. Výzkumná, vývojová, umělecká a další
tvůrčí činnost
8.1 Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti
Propojení tvůrčí činnosti se vzděláváním je principem, na jehož základě je AMU
postavena, a plyne ze samotného charakteru a náplně studia i poslání školy. AMU
za účelem vytváření co nejlepších podmínek pro tvůrčí činnost v jednotlivých
oborech dotuje již zřízená a zřizuje nová specializovaná pracoviště, která přímo
slouží propojování umělecké a vzdělávací činnosti. Na FAMU jde zejména o
Studio FAMU.
Studio FAMU působí od října 2015 po dobu rekonstrukce budovy v Klimentské 4
v náhradních prostorách areálu Barrandov Studia v atelieru Krátkého filmu, ve
kterém se odbavují veškerá ateliérová cvičení. Termín ukončení rekonstrukce,
respektive nastěhování zpět do Studia FAMU, musel být s ohledem na
mimořádnou náročnost rekonstrukce prodloužen až do třetího kvartálu roku
2017. Poskytnuté a po celý rok 2016 prověřované zázemí na Barrandově však
skýtalo záruku, že vše bude opět odbaveno ke spokojenosti jak pedagogů, tak
studentských štábů.

8.2 Zapojení studentů do tvůrčí činnosti
V širokém spektru tvůrčí činnosti coby veškerých aktivit směřujících k získávání
nových poznatků a dovedností a k jejich aplikaci pro potřeby společnosti zaujímá
na FAMU klíčovou roli umělecká tvorba, vnímaná jako relevantní přínos k
obecnému rozvoji kultury a společenských potřeb. FAMU podporuje tvůrčí aktivity
studentů v plném rámci i nad rámec studijních plánů, mimo jiné zdroji
z Vnitřního grantu na realizaci mimořádných cvičení.

8.3 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a
inovace a výsledky vědeckovýzkumné činnosti
FAMU realizovala v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 10 projektů v
rámci Studentské grantové soutěže AMU v celkové výši 1 349 tis. Kč a 1
mezinárodní doktorandskou konferenci „Teorie pro praxi". Z prostředků určených
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na Dlouhodobý koncepční rozvoj AMU byly v rámci Projektové soutěže AMU nově
podpořeny 2 jednoleté postdoktorské projekty, 2 tříleté projekty a z předešlých
let 2 pokračující dlouhodobé projekty v celkové výši 1 342 tis. Kč.
Za rok 2016 FAMU vykázala 6 odborných knih, 4 kapitoly v odborných knihách, 2
články v českém recenzovaném periodiku a 1 kapitolu ve sborníku. Mezi
nejvýznamnějšími výsledky v oblasti základního výzkumu lze zařadit odborné
monografie Jan Bernard a kol., Jan Němec. Enfant terrible forever. Díl II. 1975–
2016 (Praha: NAMU 2016), Geoffrey Batchen, Obraz a diseminace. Za novou
historii pro fotografii (Praha: NAMU 2016) a Tomáš Dvořák a kol., Temporalita
(nových) médií (Praha: NAMU 2016). Za účasti studentů a odborníků z řady
českých institucí proběhla první výroční konference Katedry fotografie „Fotografie
a socha“.
Vedle toho probíhalo řešení 2 pokračujících projektů aplikovaného
výzkumu (NAKI, MK ČR), kde FAMU vystupuje 1x v roli jediného řešitele projektu
(výzkumný tým pod vedením prof. Jíchy) a 1x v roli spoluřešitele (projekt NTM +
AMU + ČVUT + NPÚ), kde došlo k výměně odpovědného řešitele, kterým se
stal ing. Švadlena.

8.4 Umělecká činnost a její výsledky
Pedagogové, studenti a čerství absolventi FAMU získali v roce 2016 řadu
domácích i mezinárodních úspěchů, z nichž uvádíme ty nejvýznamnější.
Do sekce Generation 14plus na MFF Berlinale 2016 byl vybrán film Ani ve
snu pedagoga FAMU, režiséra a producenta Petra Oukropce.
Film Happy End Jana Sasky z Katedry animované tvorby FAMU byl uveden na
MFF Cannes a uspěl jako vůbec první český film i v prestižní soutěži MFF Annecy,
a zároveň byl vybrán jako nominace na cenu Oscar americké Academy of Motion
Picture Arts and Science. Snimek získal mnoho dalších ocenění, například cenu za
nejlepší film na festivalech Guanajuato International Film Festival v Mexiku a
Anim´est v Rumunsku.
Na Mezinárodním festivale dokumentárních filmů Ji.hlava se porota se rozhodla
udělit v kategorii Česká radost hlavní cenu dvěma filmům za nejlepší český
dokumentární film 2016: FC Roma režisérky a absolventky FAMU Rozálie
Kohoutové a Normální autistický film režiséra a pedagoga FAMU Miroslava Janka.
Normální autistický film získal i Cenu studentské poroty, Cenu české filmové
kritiky a stal se držitelem Českého Lva za nejlepší dokumentární film. Film měl
premiéru na mezinárodním festivale v Karlových Varech, byl vybrán i na prestižní
festival IDFA v Amsterdamu.
Českého Lva v roce 2016 získal i další pedagog FAMU, Pavel Rejholec za Nejlepší
zvuk za film Masaryk a absolvent FAMU Tomáš Hrubý za Nejlepší dramatický
televizní seriál Pustina. Celovečerní debut absolventů FAMU Tomáše Weinreba a
Petra Kazdy Já, Olga Hepnarová získal nominace na Českého Lva ve více než 8
kategoriích.
Celovečerní snímek pedagogů FAMU Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Učitelka
měl slavnostní premiéru v hlavní soutěži Karlovarské festivalu, film byl následně
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uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu, na festivalu v
kalifornském Palm Springs, jedné z nejprestižnějších filmových přehlídek v USA,
zahájil i filmový festival v italském Terstu, byl uveden na mnoha dalších
festivalech, v korejském Busanu, japonském Tokiu, nebo na MFF Haifa.
Experimentální film studentky Haruny Honcoopové Anatomie místa zvítězil na
festivalu Arch Film Lund a její film získal cenu za nejlepší film na festivale This
Human World ve Vídni.
Studentka Centra audiovizuálních studií Lea Petříková získala na největším
festivalu nových médií, digitálních technologií a videoartu ve Španělsku
MADATAC 07 Special Jury Award za audiovizuální dílo Představení.
Film kameramana a pedagoga FAMU Petra Koblovského Teorie tygra byl uveden
v premiéře na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, na Montreal
International Film Festival, CinÉast - Festival du Film d`Europe Centrale et
Orientale v Luxemburgu, na festivalu Santa Barbara International Film Festival a
Braunschweig International Film Festival.
Celovečerní dokument režisérky a pedagožky FAMU Heleny Třeštíkové Zkáza
krásou byl uveden na MFF Karlovy Vary a nominován na Cenu české filmové
kritiky a také Českého Lva za nejlepší dokument.
Dokumentární film režisérky a studentky FAMU Petry Nesvačilové Zákon Helena
byl vybrán jako zahajovací film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
Ji.hlava a dostala se i do mezinárodní distribuce přes kurátorský portál DAFilms.
V roce 2014 certifikované výsledky v Registru uměleckých výstupů dosáhly
hodnoty 3378,00 v roce 2015 3479,54. Za rok 2016 FAMU očekává růst
vyplývající ze strovnání nejvíce hodnocených výstupů za rok 2015 a 2016. v roce
2015 FAMU v RUVu dosáhla na 5 výstupů oceněných hodnocením A (hodnocení
závažnosti a významu díla, které představuje expertní hodnocení kvality
uměleckého díla či výkonu), z toho jsou dva jsou středního rozsahu. Z 5 výstupů
hodnocených nejvyšším bodovým koeficientem jsou 2 hodnocené vyšším
koeficientem (305 bodů), jelikož se jedná o díla pedagogů FAMU, zbylé tři jsou
výstupy studentů. Vyšším koeficientem jsou také hodnoceny umělěcké výstupy
oceněné hodnocením zázvažnosti B (hodnota dosahuje max 79 bodů), kterých
FAMU v roce 2015 doložila 30. V roce 2016 FAMU dosáhla na 9 výstupů
oceněných hodnocením A, z toho jsou dva menšího a jeden středního rozsahu. Z
9 výstupů hodnocených nejvyšším bodovým koeficientem je 7 hodnoceno vyšším
koeficientem (7x305 bodů), jelikož se jedná o díla pedagogů FAMU, zbylé dva
jsou výstupy studentů.
Uměleckých výstupů hodnocených B (bodová hodnota v rozpětí 79 - 30 bodů)
FAMU v roce 2016 doložila celkem 32.

8.5 Podpora doktorandů
doktorských pozicích

a

pracovníků

na

post-

Doktorandi FAMU se aktivně zúčastnili cyklu workshopů pořádaných AMU
Umělecký výzkum, zaměřeného na podporu specifických znalostí a dovedností
doktorandů, i dalšího ročníku celoškolní konference doktorandů Teritoria umění,
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kterou pořádá AMU ve spolupráci s dalšími uměleckými školami. Badatelské
projekty doktorandů jsou podporovány v rámci Studentské grantové soutěže.
Odborné působení doktorandů je dále podněcováno zejména začleňováním
mladých badatelů do pedagogického působení a do odborných týmů.

8.6 Spolupráce s aplikační sférou
Klíčovou pozici ve spolupráci FAMU s aplikační sférou zaujímá Česká televize.
Filmové centrum České televize ve spolupráci s FAMU a dalšími filmovými
školami (FAMO, UTB) pořádá pod názvem Filmový akcelerátor prezentaci dosud
nerealizovaných synopsí a scénářů studentských hraných filmů za účasti
zástupců ČT, pedagogů a studentů příslušných škol s cílem přivést mladé talenty
české kinematografie ke spolupráci s veřejnoprávní televizí a podpořit zajímavé a
progresivní studentské projekty. Nejlepším projektům je nabídnuta koprodukce s
ČT. Nová výzva byla vypsána na přelomu roku 2016/17.
Česká televize dále nabízí studentům FAMU dlouhodobé i krátkodobé pracovní
stáže. V roce 2016 již počtvrté živě přenášela Maraton studentských filmů festival studentských filmů v rámci Letní filmové školy Uherské Hradiště s živými
vstupy, který prezentuje nejen studentské filmy, ale i vztah České televize k nim.
Již etablovanou součástí programu ČT Art je Filmový magazín Průvan - měsíčník
studentského filmu, který pravidelně uvádí výběr z tvorby filmových škol v České
republice. K 70. výročí Akademie múzických umění ČT Art odvysílala pásmo
studentských filmů z minulých desetiletí konfrontované se záznamy besed o
současném stavu školy, které připravila studentka Johana Švarcová.

9.
Zajišťování
kvality
realizovaných činností

a

hodnocení

V roce 2016 FAMU pokračovala v práci na přípravě vlastního systému vnitřního
hodnocení.
Monitoring studijních programů:
Na podzim 2016 prošly dvě katedry – Katedra zvukové tvorby a Katedra
animované tvorby pilotním monitoringem, který ověřoval jeho funkčnost pro
pravidelné periodické hodnocení. Tento sebeevaluační dotazníku studijního
programu obsahoval informace typu SWOT, zhodnocení přijímacího řízení a
absolventských výstupů, shrnutí studentské zpětné vazby, pojmenování
problémů a návrhy řešení.
Zástupci FAMU zpracovali do konce září 2016 první verzi standardů pro
tematickou oblast Filmová tvorba, podle modelu Dramatických (resp.
Divadelních) umění a dle konzultací se zástupci UTB Zlín.
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V rámci zajišťování kvality používá FAMU zatím tyto postupy/procesy a
indikátory:
● systém zápisů ze schůzí pracovišť, orgánů i komisí, obsahující přesné a
transparentní informace o projednávaných bodech, o způsobu řešení problémů,
odpovědnosti a termínech
● systém komisí, které rozdělují finance na projekty vědeckého a tvůrčího
charakteru i na mezinárodní spolupráci (na úrovni rektorátní a/nebo fakultní) a
které hodnotí výsledky (zejména u uměleckých a vědeckých projektů)
● funkční neformální, operativní a flexibilní zpětnovazební procesy zajišťování
kvality vzhledem k velikosti a povaze školy, individuálnímu typu výuky a
vztahům mezi studenty a pedagogy
● elektronická studentská evaluace předmětů ve studijním systému KOS
● úspěšnost studentů (a absolventů) v českém i mezinárodním kontextu jakožto
významný aspekt vnitřního hodnocení školy a její sebereflexe: patří sem i
přirozený benchmarking uměleckých výstupů, tedy účast na mezinárodních
uměleckých festivalech a RUV (Registr uměleckých výstupů).
Na FAMU výsledky hodnocení v hlavních předmětech bezprostředně rozhodují o
pokračování, případně nepokračování studentů ve studiu. Příklady dobré
pedagogické praxe (inovativní metody zaváděné jednotlivými pedagogy) jsou
postupně implementovány do výuky v dalších ročnících. Výsledky tvůrčí práce
studentů FAMU jsou zveřejňovány v rámci veřejně přístupných klauzur,
absolventských projekcí a výstav, které škola pokládá za základní kámen v
průběžně budovaném systému hodnocení. Prezentované práce jsou podrobovány
kritické reflexi nejenom ze strany přítomných studentů a pedagogů napříč
katedrami FAMU, ale i ze strany přizvaných odborníků – zástupců filmových
festivalů, distribučních společností, kurátorů, profesionálů z oboru, teoretiků a
kritiků FAMU: Možnost evaluovat jednotlivé předměty formou ankety v
elektronickém studijním systému, zavedená na AMU před šesti lety, je na FAMU
většinou studentů vnímána jako neosobní a převážně formální, proto ji u většiny
předmětů využívá jen statisticky malé množství respondentů. Studenti a
pedagogové upřednostňují průběžnou evaluaci formou přímé diskuse; ta je
jakožto forma tvůrčí sebereflexe vnímána jako logická a pevná součást výuky v
nejširším slova smyslu, tedy i při prezentaci jejich průběžných (formou pitchingu)
a finálních výsledků (na klauzurách, absolventských projekcích, výstavách a
festivalových přehlídkách) před pedagogickou, odbornou i širší veřejností.

10. Řízení ke jmenování
habilitační řízení

profesorem

a

Na veřejných zasedáních Umělecké rady FAMU byly v průběhu roku 2016
proneseny celkem 2 profesorské a 4 habilitační přednášky, přičemž jedna
habilitační přednáška nebyla úspěšně obhájena. Umělecká rada především
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s ohledem na velký zájem externistů o obě řízení i s ohledem na nejasně
vymezené poslání obou přednášek navrhla změnu svého Jednacího řádu, který
jako návrh podal děkan AS FAMU a posléze AS AMU, kde byl jako vnitřní předpis
schválen.

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Organizační schéma FAMU 2016
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DĚKAN

Příloha č. 1 – Organizační struktura FAMU
PRACOVIŠTĚ

KATEDRY

PRODĚKAN PRO
VĚCI STUDIJNÍ

PRODĚKAN PRO
VĚDU A VÝZKUM

PRODĚKAN PRO
ZAHRANIČNÍ STYKY

PRODĚKAN PRO VĚCI STUDIJNÍ – PRO
KVALITU A REFORMU STUIDJNÍHO
SYSTÉMU

TAJEMNÍK

Centrum audiovizuálních studií

Kabinet obrazové techniky
Katedry kamery

Sekretariát děkana a tajemníka

FAMU International

Studio Katedry fotografie

Sekretariáty kateder

Katedra dokumentární tvorby

Kabinet restaurování fotografie
Katedry fotografie

Hospodářské oddělení

Katedra animované tvorby

Knihovna FAMU

Technické oddělení

Katedra fotografie

Studio FAMU

Studijní oddělení

Katedra kamery

Grantové oddělení

Katedra produkce

Katedra režie

Katedra scenáristiky a
dramaturgie

Katedra střihové skladby

Katedra zvukové tvorby
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