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PRIORITNÍ CÍL 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
 V akademickém roce 2019/2020 Komise pro vnitřní hodnocení FAMU vstoupí
do třetího roku své existence. FAMU bude nadále dbát o usazení pravidel a
interních mechanismů vnitřního hodnocení. Mezi priority pro nadcházející
kalendářní rok patří stabilizace dotazníku pro hodnocení jednotlivých
studijních programů, přesnější definování a ustálení funkce studentského
ambasadora a pečlivý sběr zpětné vazby od studentů, která nahrazuje málo
efektivní zpětnou vazbu přes studijní systém KOS.
 Připravujeme komisionální hodnocení dvou studijních programů Katedry režie
a Katedry kamery.
 Na FAMU bude pokračovat a upřesňovat svoji činnost a postavení pracovní
skupina - plénum garantů, která se dlouhodobě snaží o systematické a
koncepční nastavení kurikula jednotlivých studijních programů, přiměřenou a
rovnoměrnou kreditovou zátěž a spravedlivé a srovnatelné hodnocení
studentů. K těmto změnám dochází na základě principů odvozených od
zákonných kompetencí garantů studijních programů.

PRIORITNÍ CÍL 2: VZDĚLÁVÁNÍ, DIVERZITA A DOSTUPNOST
 Bude pokračovat proces v souladu s volební koncepcí děkana Teorie pro praxi.
Tedy přibližování diskurzu teoretiků, historiků a praktických filmařů tak, aby
poznatky z jejich oborů mohly být integrovány do filmařské a fotografické
tvorby, konkrétně bude otevřen analytický seminář k dějinám filmu, kde se
bude realizovat analýza směřující ke schopnosti studentů převzít a použít
filmařské postupy z dějin kinematografie.
 Budeme rozvíjet myšlení vlastní filmařům s důrazem na osvojení jednotlivých
aspektů dovedností a kompetencí dané profese. Posílíme lokalizaci výuky
historie a teorie jednotlivých programů přímo na katedrách.
 Budeme vytvářet podmínky pro srovnání současné pedagogické praxe s
předchozími obdobími a se souběžnými příklady v zahraničí (např. budeme
usilovat o vydání skript Otakara Vávry o režii).
 Vedení FAMU bude dbát o rozvoj pluralitního prostředí v rámci jednotlivých
studijních programů, aby se mohl rozvíjet rozličný talent studentů. Bude se
snažit do dění na škole zapojit osobnosti bez ohledu na jejich historické
vztahy ke škole. Vedení FAMU bude při výběrových řízeních na vedoucí
kateder dbát na to, aby v podmínkách výběrových řízení byla umělecká
pluralita a diverzita zakotvena.
 FAMU po optimalizaci cvičení mezi KDT, KSD a KK bude hledat další
optimalizaci výuky tak, aby se minimálně překrývala.
 FAMU bude usilovat o rozvíjení didaktiky jednotlivých oborů.
 FAMU sleduje proměny a konvergenci audiovizuálního průmyslu s cílem
podchytit co nejširší spektrum talentovaných uchazečů, a proto chystá v
akademickém roce 2020/2021 otevřít nový magisterský program Game
design. Akreditační práce a proces schvalování budou probíhat i v roce 2019.
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Nadále pokračuje proces nastavení stejných podmínek pro studenty v
akreditovaných anglických programech. V 1. pol. roku 2019 bude spuštěna
anglická mutace webu FAMU a bude pokračovat překládání základních
dokumentů a vnitřních předpisů fakulty. Zrovna tak zpřístupníme vnitřní
soutěž a studentskou grantovou soutěž anglicky mluvícím studentům a
budeme hledat cesty, jak těmto studentům vytvořit obdobu stipendijního
fondu.
FAMU dlouhodobě usiluje o srovnatelný magisterský stupeň studia mezi
českými a anglickými studijními programy tak, aby obdobná struktura
magisterského studia umožnila při společných cvičeních vytvářet štáby bez
ohledu na zařazení studenta do toho kterého studijního programu, tzn. bez
ohledu na další kritéria.
Zahájíme přípravné procesy akreditace studijního programu zvuková tvorba v
anglickém jazyce tak, abychom do budoucna umožnili vznik mezinárodních
štábů. Tím budou pokryty všechny podstatné štábové profese v anglickém
jazyce.
Vedení FAMU se dlouhodobě snaží o genderovou vyváženost pedagogického
sboru a v zastoupení orgánů fakulty, čímž vytváří podmínky pro spravedlivé a
bezpředsudečné zacházení se studenty.
Vyhodnocení fungování prospěchového stipendia.
Úplně otevřeme rekonstruované Studio FAMU.

PRIORITNÍ CÍL 3: INTERNACIONALIZACE
 Budeme nadále pokračovat v institucionálních proměnách FAMU, aby byla
vnímána potencionálními zahraničními studenty jako filmová škola první
volby. FAMU by měla využívat svého historického renomé v oslovování
zahraničních uchazečů a toto renomé nadále rozvíjet průběžným
zkvalitňováním studia.
 V zahraniční spolupráci budeme upřednostňovat školy stejného zaměření a
stejné kvality. S těmito budeme rozvíjet spolupráci, která bude mít
dlouhodobě udržitelný charakter. Konkrétně chceme nadále spolupracovat na
střihačském workshopu European Editing Masterclass, na scenáristickoproducentském workshopu CEFP berlínské DFFB, na projektu Lodžské filmové
školy a FAMU zaměřeném na vývoj nízkorozpočtových celovečerních filmů.
 Existuje projekt mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků na AMU
realizovaný v rámci Výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných
pracovníků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož řídícím
orgánem je MŠMT. V rámci tohoto projektu budou na AMU realizovány celkem
3 mobility. Jedná se o jeden pracovní pobyt výzkumného pracovník – seniora
v zahraniční a dva pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v ČR.
Projekt by měl přispět ke zkvalitnění výzkumné činnosti na AMU. Budeme
spolupracovat s Jussi Parikkou a budeme připravovat badatelský pobyt Alice
Lovejoy.
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Budeme se snažit, aby studium zahraničních posluchačů na FAMU v programu
ERASMUS+ bylo co nejhodnotnější.
Nadále poběží příprava mezioborového předmětu vedoucího ke zlepšení
prezentačních dovedností v angličtině „Pitching“.
Zúčastníme se vybraných veletrhů zaměřených na propagaci školy a nábor
zahraničních studentů nejen v rámci projektu Study in Prague. Posílíme
marketing anglických studijních programů FAMU u relevantních cílových
skupin reklamou v klasických časopisech, inzercí na sociálních sítích apod.
Využijeme aktivit projektu MIDPOINT ke zviditelnění FAMU.
Budeme pokračovat v digitalizaci a restaurování studentských filmů FAMU. Po
pilotních filmech Sál ztracených kroků a Hřích Boha letos dokončíme
restaurování dvou studentských filmů Jiřího Menzela, a to díky spolupráci
s nadačním fondem Avast. Cílem je nejen uchování kulturního dědictví, ale i
budování marketingového portfolia školy.

PRIORITNÍ CÍL 4: RELEVANCE
 FAMU se bude nadále zúčastňovat spolupráce s externími subjekty především
s ČT. Zúčastní se její soutěže Filmový akcelerátor a bude jednat o rozšíření
této spolupráce i pro další segmenty, tzn. dokumentární film a animovaný
film.
 V rámci řešení projektů OP3V se chystá reakreditace všech českých studijních
programů, které by měly zohlednit potřeby současného audiovizuálního
průmyslu a umění.
 Angažovanost v činnosti profesních organizací v zahraničí (CILECT a dalších).
 Rozvíjení výstavní a kurátorské aktivity zaměřené na domácí a zahraniční
odbornou i širší veřejnost.

PRIORITNÍ CÍL 5: KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
 FAMU zahájí realizaci grantového projektu v základním výzkumu GAČR EXPRO
"Operativní obrazy a vizuální kultura: mediálně-archeologická zkoumání",
2019-2023.
 V rámci aplikovaného výzkumu podpoříme výzkum laboratoře CPA
k certifikaci nové metodiky zaměřené na vyhodnocení filmových skenerů.
 Dojde k revitalizaci doktorského studijního programu.

PRIORITNÍ
CÍL
6:
ELEKTRONIZACE
VNITŘNÍCH
SYSTÉMŮ
A
ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA DATECH
 Budeme pokračovat ve sledování specifických ukazatelů formou časových řad
a rozšiřovat jejich počet v souladu s aktuálním vývojem ve všech oblastech
činnosti a hospodaření FAMU:
- počty akademických pracovníků
- počty profesorů a docentů
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počty studentů samoplátců
počty studentských a pedagogických mobilit
statistiky ze studijní agendy
počty rozložených a přerušených studentů
kreditů práce ve prospěch školy
statistiky sledující tvůrčí, uměleckou a vědeckovýzkumnou činnost RIV
a RUV
rozpočty kateder dané do souvislosti k počtu pedagogů a studentů.

PRIORITNÍ CÍL 7: EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ
 Po dokončení generální rekonstrukce objektu Studia FAMU v Klimentské ulici
začneme využívat nově zrekonstruované a rozšířené prostory k výukovým
a výzkumným účelům, včetně unikátní Referenční projekce, která je
certifikována mj. pro projekce a práci s archivními nitrátovými filmy.
 FAMU bude nadále aktivně ve spolupráci s AMU usilovat rozšíření prostor,
řešení souvisí zvláště s akreditací dalších anglických studijních programů.
 Připravíme nové studijní programy v anglickém jazyce k posílení ekonomické
kondice fakulty a jednotlivých kateder s vědomím výlučnosti češtiny jako
prvotního akademického jazyka.
 Posílení a udržení institucionálního, provozního, vzdělávacího stavu FAMU
zapojením do dalších operačních programů Evropské unie ve spolupráci
s AMU.
 V případě navýšení příspěvku z MŠMT bude navýšení prioritně použito
k posílení mezd akademických i neakademických pracovníků FAMU.
 FAMU se prostřednictvím AMU zapojí do nového programu MŠMT 133-220
obnova materiálně technické základny vysokých škol.
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