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1 Úvodní slovo proděkanky
pro vědu a výzkum
Milé studentky a milí studenti,
vítám vás na FAMU. V rámci svého doktorského studia máte možnost se během dalších
čtyř let ponořit skutečně do hloubky do tématu své disertační práce. Doktorské studium
je celé soustředěno na to, aby vám poskytlo
vhodné nástroje a dovednosti k vašemu
disertačnímu výzkumu a aby vás připravilo
na potenciální akademickou dráhu zahrnující
i vlastní pedagogickou činnost. Specifikem
doktorských studijních programů na FAMU
je jejich úzká spjatost s uměleckou praxí
v oblastech filmu, televize, fotografie a nových
médií. Coby studenti FAMU můžete využít
v rámci svého bádání ke konzultacím širokou
škálu odborníků zaměřených na různé
aspekty audiovizuální tvorby, kteří na naší
škole působí, a v rámci např. grantových
projektů se můžete účastnit různých
interdisciplinárních týmů, které budou
zkoumat aktuální tvůrčí i teoretické problémy
z této oblasti, nebo je můžete přímo vytvářet.
Doktorské studium je hodně individuální.
Budete mít jen několik společných předmětů
se svými spolužáky, ale primárně se od vás
očekává samostatná badatelská činnost,
na rozdíl od předchozích stupňů studia.
Doktorské studium tak vyžaduje samostatnost
a schopnost dobře si rozvrhnout vlastní čas
a práci. Zároveň vám ale bude k dispozici
váš školitel či vaše školitelka – úkolem

školitele/školitelky je provázet vás po celou
dobu vašeho studia, konzultovat s vámi
průběžně vše, co se ho týká, pomoci vám
metodologicky s vaší disertační prací, stejně
jako s dalšími vašimi studijními povinnostmi.
Vedle školitele/školitelky můžete mít v případě
potřeby i různé konzultanty na prodiskutování
některých více specifických odborných
otázek.
V současnosti nemají doktorandi a doktorandky na FAMU specificky vyhrazenou
místnost a techniku pro své studijní potřeby.
Na FAMU existují nicméně jednak některé
volně přístupné prostory a počítače a jednak
každý student či studentka jsou individuálně
přiděleni na určitou konkrétní katedru po
dohodě s vedoucím dané katedry. Na této
„své“ katedře pak můžete využívat prostory
a techniku určené pro studenty dané katedry
a můžete se obracet na tajemnici a vedoucího
oné katedry, když např. chcete vypsat
do studijního systému předmět, který budete
vyučovat v rámci své pedagogické praxe.
Doufám, že doktorské studium na naší škole
vám přinese nová přátelství a inspirativní
zkušenosti, stejně jako mnoho nových znalostí
a dovedností, které budete moci zužitkovat
následně ve své práci.
Helena Bendová
proděkanka pro vědu a výzkum FAMU
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O AMU A FAMU

Akademie múzických umění v Praze (AMU)
je se svými zhruba 1 500 studenty a třemi
fakultami (Divadelní – DAMU, Filmovou
a televizní – FAMU a Hudební a taneční –
HAMU) největší uměleckou školou v České
republice. Svým studujícím nabízí rozvoj jejich
talentu a prohlubování specifického
osobnostního projevu na poli divadla, filmu,
fotografie, nových médií, hudby a tance.
AMU byla založena 27. října 1945. Prvním
akademickým rokem se stal rok 1946/1947.
Akademie múzických umění se zabydlela
v centru Prahy v několika historicky cenných
objektech. Filmová a televizní fakulta (FAMU)
dnes sídlí v Paláci Lažanských na nábřeží
řeky Vltavy, Divadelní fakulta (DAMU)
v Paláci Kokořovských v Karlově ulici
a Hudební a taneční fakulta (HAMU) ve dvou
palácích na Malé Straně – Lichtenštejnském
a Hartigovském.
Všechny informace o organizační struktuře
AMU a vedení naleznete na webových
stránkách. Současnou rektorkou AMU
je PhDr. Ingeborg Radok Žádná.
Akademie múzických umění v Praze (AMU)
se skládá ze tří fakult:
Divadelní fakulta | DAMU
Karlova 26, 116 65 Staré Město
Filmová a televizní fakulta | FAMU
Smetanovo nábř. 1012/2, 110 00 Staré Město
Hudební a taneční fakulta | HAMU
Malostranské nám. 258, 118 00 Malá Strana
Pod AMU dále spadá:
Galerie AMU (GAMU), Nakladatelství AMU
(NAMU), Divadlo DISK, Studio FAMU
a další umělecká a technická pracoviště.

Filmová a televizní fakulta Akademie
múzických umění v Praze (FAMU)
je jedna ze tří fakult Akademie múzických
umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU) a pátá
nejstarší filmová škola v Evropě. Filmy z dílny
FAMU jsou každoročně oceňovány desítkami
ocenění na filmových festivalech po celém
světě. Studijní programy FAMU kombinují
praktický i teoretický přístup, díky nimž
studenti získají komplexní soubor dovedností
a znalostí potřebných pro práci v rozličných
profesích filmu, televize, fotografie a nových
médií.
FAMU nabízí studium na katedrách:
FAMU International (FI)
Katedra režie (KR)
Katedra dokumentární tvorby (KDT)
Katedra kamery (KK)
Katedra střihové skladby (KSS)
Katedra fotografie (KF)
Katedra zvukové tvorby (KZT)
Katedra animované tvorby (KAT)
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD)
Centrum audiovizuálních studií (CAS)
Katedra produkce (KP)
Katedra herního designu (KHD)
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O DOKTORSKÉM STUDIU NA FAMU

Doktorské studium se řídí platnou akreditací
studijního programu, Studijním a zkušebním
řádem AMU, Výnosem děkanky o doktorském
studiu a Výnosem děkanky o přiznání
stipendia studentům doktorských studijních
programů. Vnitřní předpisy naleznete zde.
Na následujících řádcích z nich vybíráme
a případně komentujeme klíčové informace.

a) ZÁKLADNÍ INFORMACE
O STUDIU
 k agendě doktorského studijního programu
používejte studijní informační systém AMU,
tzv. KOS; přihlašovací údaje do KOS
dostanete od tajemnice studijního programu
 studium je kvantifikováno kreditním
systémem ECTS; formou kontroly studia jsou
zkoušky stanovené individuálním studijním
plánem; zkouška se klasifikuje slovy „prospěl“
a „neprospěl“
 doktorand ve čtyřletém studijním programu
musí během studia získat min. 240 kreditů
 standardní doba studia v doktorském
studijním programu je nejméně tříletá, nejvýše
čtyřletá, v návaznosti na studijní program
 maximální doba studia doktorského
studijního programu je v případě tříletého
i čtyřletého prezenčního i kombinovaného
studia šest let, počítaná od prvního dne
akademického roku, do něhož se student
zapsal

 doktorand může kdykoliv v průběhu
studia zažádat o přerušení studia děkanku
prostřednictvím žádosti předané studijnímu
oddělení; na přerušení studia však není právní
nárok (s výjimkou těhotenství, rodičovství
a vážných zdravotních problémů) a doba
přerušení se započítává do maximální doby
studia (tedy max. i s přerušením šest let;
výjimkou je ale rodičovská dovolená, ta se
do maximální doby studia nezapočítává);
v době přerušení není student oficiálně
studentem, nepobírá doktorské stipendium,
nemůže žádat o granty apod.
 doktorand může také studium tzv. rozložit,
což znamená, že daný ročník může plnit ve
dvou akademických letech (např. tedy svůj
druhý ročník „rozložit“ do reálného druhého
ročníku a zároveň třetího); je třeba o to
ale včas požádat prostřednictvím studijního
oddělení – více informací naleznete zde
 poté, co doktorand splní studijní povinnosti
(uzavře poslední ročník studia v rámci
standardní doby studia), stává se
tzv. čekatelem na státní závěrečnou zkoušku;
musí se však včas přihlásit přes KOS na státní
závěrečnou zkoušku (a to max. tři měsíce
před jejím termínem, který vyhlašuje oborová
rada) a také v daném termínu obhájit
disertační práci, aby stihl studium dokončit
dříve, než uplyne maximální doba studia,
tzn. šest let
 studium se ukončuje vykonáním státní
závěrečné zkoušky a obhajobou disertační
práce (více dále)

b) STUDIJNÍ PROGRAMY

Doporučená podoba studijního plánu:

Na FAMU existují paralelně vedle sebe
dva doktorské studijní programy.
Od akademického roku 2014/15 program
Teorie filmové a multimediální tvorby
a od roku 2021/22 program Výzkum a teorie
audiovize, který na onen předchozí doktorský
program navazuje. Tyto programy se liší
především délkou programu (tři a čtyři roky)
a částečně také náplní studijního plánu. Oba
programy jsou zaměřené vědecko-výzkumně.
Vzhledem k blížícímu se konci platné
akreditace programu Teorie filmové
a multimediální tvorby probíhá příjímací
řízení pouze do novějšího z programů.

POVINNÉ PŘEDMĚTY
VE FORMĚ SEMINÁŘŮ A PŘEDNÁŠEK

Program Výzkum a teorie audiovize

POVINNÉ PŘEDMĚTY VE FORMĚ
CVIČENÍ, STÁŽÍ, KOLOKVIÍ APOD.

 Jedná se o vědecko-výzkumný čtyřletý
prezenční studijní program probíhající
v českém jazyce, jenž je zaměřen primárně
na teoretické a historické bádání spjaté
s audiovizuální praxí.
 Studijní povinnosti doktoranda zahrnují
splnění předmětů v individuálním studijním
plánu, který koncipuje školitel po dohodě
s doktorandem na základě doporučeného
studijního plánu. Studijní plán zahrnuje
povinné předměty, z nichž čtyři jsou
postaveny jako pravidelná výuka formou
přednášky či semináře. Další přednášky či
semináře student absolvuje v rámci povinně
volitelné skupiny předmětů Teorie audiovize
pro doktorandy, příp. v rámci volitelných
předmětů.

Mentoring a průběžná práce 1, 2, 3
(1. až 3. ročník)
Mentoring a průběžná práce 4 (4. ročník)
Výzkumné a publikační metody (1. ročník)
Seminář doktorandů (1. ročník,
v dalších letech nepovinně)
Oborová didaktika a pedagogické
dovednosti pro výuku na VŠ 1, 2 (2. ročník)

Pedagogická praxe 1, 2 (2. a 3. ročník)
Zahraniční spolupráce
Excerpta z disertační práce 1, 2, 3
(1. až 3. ročník)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY –
SKUPINA PŘEDMĚTŮ TEORIE
AUDIOVIZE PRO DOKTORANDY (student
má získat min. čtyři kredity, tedy absolvovat
min. jeden z předmětů)
Sociologie audiovize
Výzkum institucionální praxe
Aktuální metody výzkumu audiovize

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY –
SKUPINA PŘEDMĚTŮ PREZENTACE
VĚDECKÝCH VÝSLEDKŮ (student má
získat min. 20 kreditů, tedy absolvovat
min. dva předměty)
Publikace odborného článku
v recenzovaném časopise
Recenze v recenzovaném časopise
Rukopis odborného článku
pro recenzovaný časopis
Prezentace příspěvku na konferenci
Zbylých 24 kreditů z 240 v individuálním
studijním plánu je k dispozici studentovi
na navštěvování volitelných kurzů z nabídky
AMU, příp. jiných univerzit, cizí jazyk apod.

Oborová rada programu:
předseda oborové rady
(garant studijního programu):
Prof. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.
jakub.kudlac@famu.cz
Předseda oborové rady stojí v čele
nedůležitějšího orgánu doktorského
programu, oborové rady, a odpovídá
za organizaci, administrativu a kontrolu
studia. Jste-li studenty studijního programu
Výzkum a teorie audiovize, můžete se
na předsedu oborové rady obracet
s dotazy týkajícími se daného studijního
programu a také s náměty, připomínkami
či stížnostmi, jež zahrnují studijní
záležitosti programu.

Oborová rada:
Funkce oborové rady obou programů:
projednává změny rámcového studijního
plánu doktorského studijního programu
navržené garantem doktorského studijního
programu;
předkládá podmínky pro přijímací řízení
děkance, která v případě, že s nimi
souhlasí, návrh předkládá ke schválení AS
FAMU a následně vyhlašuje přijímací řízení;
prostřednictvím svého předsedy navrhuje
děkanovi ke jmenování školitele
doktorandů a oponenty disertačních prací;
schvaluje individuální studijní plány
doktorandů na základě návrhů školitelů;
projednává a případně hodnotí
sebehodnotící zprávy o studiu doktorandů
a hodnocení školitelů;
schvaluje témata (resp. změny témat)
disertačních prací;
prostřednictvím svého předsedy navrhuje
děkance složení komise pro přijímací
zkoušku, státní doktorskou zkoušku
a obhajobu disertační práce;
projednává podněty školitelů a studentů
týkající se doktorského studijního
programu, zejména pak řešení závažných
studijních problémů;
doporučuje ukončení studia studentů,
kteří nesplnili studijní podmínky;
hodnotí kvalitu doktorského studia, iniciuje
případné změny v jeho akreditaci a své
závěry předkládá děkance fakulty.

Členky a členové:
Mgr. Helena Bendová
prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
Mgr. Eliška Děcká, Ph.D.
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
MgA. Lucie Králová, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Rejholec
doc. Mgr. Marek Vajchr

Doporučená podoba studijního plánu:
1. ROČNÍK
Vědecko-výzkumná činnost
a práce na disertaci
Doktorský seminář
Anglický jazyk
Výzkumné a publikační metody
Rukopis odborné recenze
Další volitelné předměty

Web
tajemnice OR: Bc. Žaneta Cagášková,
zaneta.cagaskova@famu.cz
tajemnice napomáhá garantovi s veškerou
organizací doktorského studia, zasedáním
oborové rady, přijímacím řízením, státními
zkouškami atd.
budete-li mít jakékoliv dotazy ke studiu,
obracejte se v první řadě na ni

Program Teorie filmové
a multimediální tvorby
 Tříletý studijní program, který probíhá
v českém jazyce a jejž je možné studovat
v prezenční anebo v kombinované formě.
V současné době do tohoto studijního
programu již neprobíhá přijímací řízení
vzhledem k blížícímu se konci platné
akreditace.
 Zaměřen je na vědecké bádání
a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti
výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou
teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti
audiovizuálního umění.

2. ROČNÍK
Vědecko-výzkumná činnost
a práce na disertaci
Doktorský seminář
Doktorské kolokvium
Pedagogická činnost
Zahraniční stáž nebo účast
na mezinárodním projektu
Další volitelné předměty

3. ROČNÍK
Vědecko-výzkumná činnost
a práce na disertaci
Doktorský seminář
Publikace odborného článku
Pedagogická činnost
Druhý cizí jazyk
Další volitelné předměty

Členky a členové:
předseda: doc. Ivo Mathé
ivo.mathe@amu.cz
Mgr. Helena Bendová
RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
prof. Jiří Kubíček
prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.
doc. Mgr. Pavel Rejholec
Mgr. Tereza Stejskalová, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
tajemnice: PhDr. Ilona Sejkorová
ilona.sejkorova@hamu.cz

c) POVINNOSTI DOKTORANDA
Individuální studijní plán:
Studium v doktorských studijních
programech probíhá podle individuálního
studijního plánu, ten se skládá ze dvou
částí:
předmětů rámcového studijního plánu,
povinného základu společného všem
doktorandům, který určuje zpravidla také
rok studia, v němž musí být tyto předměty
absolvovány;
dalších vybraných předmětů, jež student
vybírá po domluvě se svým školitelem
z nabídky předmětů v KOS.
V každém roce studia (na začátku
akademického roku a prostřednictvím
informačního systému, za pomoci
studijního oddělení) sestavuje školitel
s doktorandem individuální studijní plán
na akademický rok, který obsahuje:

• předměty rámcového studijního plánu
pro daný rok
• volitelné předměty zapsané v daném
roce
• konkretizaci plánu výzkumné činnosti
a práce na disertaci na daný rok
v rozsahu 1–2 normostrany
• plán publikační, grantové činnosti
a účasti na konferencích
• plán stáží, zahraničních pobytů
a účasti na konferencích
• plán pedagogické činnosti
• studenti, kteří již splnili studijní povinnosti dané studijním plánem, uvádí
předpokládaný termín své státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce
Individuální studijní plán poté předává
školitel (maximálně do 14. října) tajemnici
oborové rady a následně jej během října
schvaluje oborová rada.
Sebehodnotící zpráva:
V každém roce studia (na konci akademického roku a prostřednictvím informačního
systému) sestavuje doktorand sebehodnotící zprávu o studiu a své činnosti, která
zpravidla obsahuje zhodnocení výzkumné
činnosti a práce na disertaci a také přehled
publikací, akademické činnosti a dalších
výzkumných aktivit v uplynulém
akademickém roce.
K doktorandově sebehodnotící zprávě se
vyjadřuje následně školitel prostřednictvím
informačního systému. Sebehodnotící
zprávu doktoranda a hodnocení školitele
projednává a případně hodnotí oborová
rada, zpravidla na konci října. Toto hodnocení je podkladem pro nastavení výše
stipendia studenta na nový akademický rok.

Žádosti o změny v rámci doktorského studia:
Během studia můžete požádat mj. o změnu
školitele, o změnu tématu své disertační
práce, o to, aby vaše disertace mohla
být v jiném jazyce (typicky v angličtině),
o přerušení anebo tzv. rozložení studia.
U většiny těchto změn je třeba oficiálně
požádat přes studijní oddělení a získat
souhlasné či zamítavé vyjádření garanta
studijního programu, příp. též oborové
rady. Následné finální rozhodnutí je pak
na děkance. Vzhledem k tomu, že se
k žádostem vyjadřuje většinou více osob
v rámci fakulty, podávejte svou žádost
vždy s dostatečnou časovou rezervou.

d) JAK STUDIUM
ÚSPĚŠNĚ UKONČIT?
K úspěšnému završení doktorského studia
musí doktorand složit státní doktorskou
zkoušku (SDZ) a obhájit svou disertaci,
obojí před komisí.
Státní doktorská zkouška je realizována
formou odborné přednášky o délce 20 min.
následované rozpravou.
Ke SDZ je nutné se přihlásit max. tři měsíce
dopředu přes KOS.

Co je to disertační práce?
Je to samostatná práce, která je výsledkem
vědeckého výzkumu vycházejícího
z individuálního studijního plánu studenta.
Je písemným uceleným pojednáním
o minimálním rozsahu 120 normostran
(216 tisíc znaků včetně mezer, bez
seznamu literatury a případných příloh).
Disertační práce se předkládá zpravidla
v jazyce českém či slovenském, výjimečně
na základě žádosti a rozhodnutí děkana
je možné předkládat práci v jiném,
cizím jazyce.
Disertační práce se zpravidla skládá
z těchto částí:
úvod, cíle disertační práce a zdůvodnění
řešeného problému;
stav současného stavu bádání v dané
oblasti výzkumu;
teoretická a metodologická východiska
práce;
kapitoly věnované vlastnímu řešení
výzkumného problému;
závěr, sumarizace výsledků a jejich
zhodnocení pro obor, výhled dalšího
bádání;
seznam použitých zdrojů;
případně seznam vlastních uměleckých
prací, resp. dokumentace uměleckého díla
či výkonu, který je předmětem písemné
části.
Disertační práce obsahuje původní dosud
nepublikované anebo již uveřejněné
výsledky, případně výsledky přijaté
k uveřejnění.

e) STIPENDIA
Jako doktorandi máte nárok na různá
stipendia, z nichž nejdůležitější
je především stipendium doktorské; dále
je možné si zažádat o stipendium v tíživé
životní situaci a ubytovací stipendium,
více zde.
Přidělování stipendií se na FAMU řídí
Stipendijním řádem AMU, který naleznete
ZDE.
Výši doktorských stipendií navrhuje garant
studijního programu a následně ji schvaluje
děkanka; školitel má právo navrhnout
svému doktorandovi mimořádné
stipendium za odměnu (za mimořádné
výsledky, publikaci textu apod.).
Doktorské stipendium je doktorandům
vypláceno měsíčně během standardní
délky studia (tři nebo čtyři roky); jeho výše
se řídí výnosem děkanky. Tento výnos
stanovuje minimální garantovanou částku
stipendia, která ale může být snížena,
pokud student neplní své studijní
povinnosti, anebo naopak zvýšena,
pokud to umožní finanční situace:
1. ročník: 9 000 Kč/měsíc
2. ročník (pokud student splní studijní
povinnosti 1. ročníku): 10 500 Kč/měsíc
3. ročník (pokud student splní studijní
povinnosti 2. ročníku): 12 000 Kč/měsíc
4. ročník (pokud student splní studijní
povinnosti 3. ročníku): 12 000 Kč/měsíc
Pokud jste již studovali doktorské studium
v prezenční formě dříve, ať už na FAMU,
či na jiné škole, a pobírali jste stipendium,
tato doba dřívějšího studia vám bude
odečtena z doby, po kterou budete
dostávat doktorské stipendium na FAMU.

f) GRANTY A FINANČNÍ
PODPORA
Kromě stipendií můžete k finanční podpoře
svého doktorského studia využít další
grantové a jiné možnosti, jež FAMU či AMU
nabízí; jsou to především:
Studentská grantová soutěž (tzv. SGS):
SGS je grantová soutěž pro studenty
především doktorských programů, která
slouží ke každoroční podpoře studentských
výzkumných projektů v rámci fakulty; skrze
SGS můžete dofinancovávat v průběhu
svého studia svůj doktorský výzkum,
je však potřeba vždy zažádat o samostatný
výzkumný projekt, který nemůže být přímo
totožný s tématem disertační práce
(může to být ale např. kapitola disertace,
podkapitola, přidružený výzkum apod.).
SGS je vyhlašována jednou ročně, většinou
na přelomu září a října, s deadlinem
odevzdání přihlášek během listopadu.
Žádost prostřednictvím přihlášky dle
aktuálně vyhlášené soutěže; veškeré
informace jsou zveřejňovány na webu
(https://www.famu.cz/cs/vyzkum-azahranici/studentska-grantova-soutez/sgs2021/), přihlášku konzultujte s proděkankou
pro vědu a výzkum nebo s metodičkou
Petrou Horkou: petra.horka@famu.cz
Finanční podpora proděkanky pro vědy
a výzkum: menší náklady na výzkum
(např. překlady, rešerše, konzultace)
je možné průběžně financovat přímo
prostředky proděkanky pro VaV
Více info zde
pro podporu kontaktujte přímo
proděkanku Helenu Bendovou
na helena.bendova@famu.cz

Podpora doktorských výzkumných pobytů
v zahraničí: čtyřikrát ročně je možné
zažádat na mezinárodní krátkodobé
výjezdy do 10 dnů pobytu (např.
konference, návštěvy knihoven/archivů,
konzultace se zahraničními odborníky
apod.)
Termíny a informace zde, konzultujte
případně s Mezinárodním oddělením AMU:
Klára Banotová, klara.banotova@amu.cz
Grantová soutěž AMU Excellent:
soutěž určená všem doktorandům AMU
na výzkum či stáž, které jsou spjaté
se zahraniční cestou, probíhá 2 × ročně
 více o přihlašování zde.
Fellowship for Artistic research:
grantová podpora FAMU
na projekty uměleckého výzkumu

g) KDE SE PREZENTOVAT?
FAMU každoročně pořádá svůj tradiční
filmový festival FAMUFEST. Od roku 2021
k němu přibude teoretická paralela,
a to studentská konference, v roce 2021
probíhající pod názvem FAMUTEORIE,
jež se zaměřuje na teoretické výstupy
a umělecko-výzkumné projekty studentů
FAMU.
Více informací o obou akcích:
https://www.famu.cz/cs/vyzkum-azahranici/studentska-konference-famu/
https://www.famu.cz/cs/vyzkum-azahranici/studentska-konference-famu/fam
u-teorie/
https://www.famufest.cz
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Děkanka
PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
andrea.slovakova@famu.cz
234 244 302
https://www.famu.cz/cs/fakulta/organizacnistruktura/dekanat-pracoviste-dekanatu/dekan
Proděkanka pro vědu a výzkum
Mgr. Helena Bendová
helena.bendova@famu.cz
604 125 825
https://www.famu.cz/cs/fakulta/organizacnistruktura/dekanat-pracoviste-dekanatu/prode
kani
Proděkan pro zahraniční vztahy
PhDr. David Čeněk
david.cenek@famu.cz
234 244 370
https://www.famu.cz/cs/fakulta/organizacnistruktura/dekanat-pracoviste-dekanatu/prode
kani
Studijní oddělení
Tereza Finrašková, DiS.
(vedoucí studijního oddělení)
tereza.finraskova@famu.cz
234 244 319

5 INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VAŠEHO STUDIA:
UŽITEČNÁ PRACOVIŠTĚ A ORGÁNY ŠKOLY
Centrum pro doktorská studia AMU
Centrum pro doktorská studia AMU
(CDS AMU) bylo založeno v září 2016 jako
mezifakultní pracoviště pro podporu
výzkumných a publikačních postupů v oblasti
umění.
CDS sídlí na AMU, v přízemním atriu domu
U Bílého jelena, kam se lze dostat přes
Hartigovský palác (Malostranské náměstí 12,
Praha 1).
CDS AMU pořádá společné kurzy pro
studenty doktorských studijních programů
DAMU, FAMU a HAMU, každoroční
konferenci doktorandů uměleckých škol
Teritoria umění a poskytuje podporu pro
zahraniční badatelské pobyty doktorandů
(viz výše).
Web
Knihovna FAMU
V knihovně FAMU v 1. patře je pro vás
k dispozici více než 44 tisíc materiálů
k zapůjčení – mezi nimi např. 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;
studijní filmy a videozáznamy; skripta;
slovníky; obecné i speciální encyklopedie
a starší odborné časopisy. Ročně odebírá
okolo třiceti titulů českých i zahraničních
časopisů. Knihovna FAMU také nově nabízí
půjčování e-knih. Nabídka bude postupně
rozšiřována.

Zájemce/zájemkyně o půjčování může
požádat o registraci v každé fakultní knihovně
v rámci AMU. K tomu mu/jí stačí průkaz AMU.
Registrace je bezplatná.
Vše, co potřebujete vědět o knihovně FAMU,
naleznete na webových stránkách fakulty v
sekci Knihovna. Sledujte také facebookové
stránky a zůstaňte v obraze.
Centrum jazykové přípravy AMU (CJP)
CJP je výukové pracoviště s celouniverzitním
působením, jehož hlavním posláním
je zkvalitňování jazykové vybavenosti
studentů a zaměstnanců AMU. CJP zajišťuje
výuku sedmi jazyků (angličtina, francouzština,
italština, němčina, ruština, španělština
a čeština pro cizince).
Další informace o jazycích v doktorském
studiu naleznete zde.
Centrum pohybové přípravy,
sportu a rehabilitace (CPPSR)
Centrum pohybové přípravy, sportu
a rehabilitace (CPPSR) je pracoviště AMU
s celoškolskou působností.
Více na: AMU – CPPSR

Studentské průkazy
Student má na výběr z následujících
dvou typů průkazů:
Průkaz studenta AMU
(zdarma, bez licence ISIC)
 průkaz získáte ve výdejním centru
průkazů UK Praha
 průkaz slouží k zákonné identifikaci
studenta AMU
 slouží jako čtenářský průkaz
v knihovnách AMU
 po nabití umožňuje tisk, kopírování
a skenování v objektech AMU
Průkaz studenta AMU s ISIC licencí
(230 Kč, s licencí ISIC)
 průkaz získáte ve výdejním centru
průkazů UK Praha
 budete potřebovat občanský průkaz
nebo cestovní pas
 fotografii vám pořídí na místě
 za průkazy a přelepky ISIC a ITIC
ve výdejním centru průkazů UK lze platit
i platebními kartami místo hotovosti
Více na: FAMU – PRŮKAZY

Koleje
Moderně zrekonstruovaná kolej Hradební č. 7
(známá také pod označením Kolej dr. Ivana
Sekaniny) se nachází v historickém centru
Prahy a mimopražským studentům všech tří
fakult nabízí celkem 71 pokojů a 129 lůžek.
Na adrese Hradební 7, 110 00 Praha 1.
Jako doktorandi s trvalým bydlištěm mimo
Prahu máte možnost se na koleji dlouhodobě
ubytovat během doby svého studia na FAMU.
https://www.amu.cz/cs/vse-oamu/organizacni-struktura-pracoviste/ubytova
ci-a-vycvikova-zarizeni/kolej-amu/

Psycholožka
Služby školní psycholožky mohou využívat
jak studentky a studenti, tak i zaměstnankyně
a zaměstnanci FAMU. Konzultace je možné
využívat na základě domluvy s paní
psycholožkou.
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.,
na adrese Celetná 20, kancelář č. 308.
hedvika.boukalova@ff.cuni.cz

Ombudsmanka
Ombudsmanka FAMU je nezávislá osoba,
která pedagogicky nepůsobí na FAMU,
je poradkyní děkanky FAMU a rektorky AMU,
a svým působením vytváří prostor pro
důvěrnou pomoc studujícím, zaměstnancům
a zaměstnankyním FAMU. Jejím posláním
je spoluvytvářet bezpečné a spravedlivé
studijní a pracovní prostředí, podpora
diverzity a zvyšování přístupnosti studia
studentům se speciálními potřebami. Ve své
činnosti se zaměřuje zejména na mediaci
či jiný odpovídající způsob řešení sporů
a stížností za účelem ochrany studentů
a studentek, vyučujících i dalších pracovnic
a pracovníků. Svým působením přispívá
k rozvoji vnitřní kultury a férového
a demokratického fungování FAMU.
Ombudsmanka FAMU aktuálně funguje
v přípravném, pilotním režimu.
Současnou ombudsmankou FAMU
je Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková.
klara.laurencikova@famu.cz
https://www.famu.cz/cs/vnitrnizalezitosti/ombu
dsmanka/

FAMU News
Počátkem každého měsíce vám do schránky
vašeho školního e-mailu přiletí pravidelné
vydání fakultního měsíčníku FAMU News,
v němž studující, vyučující a ostatní
zaměstnance informujeme o všem důležitém,
praktickém a zajímavém, co potřebují v rámci
daného měsíce vědět. V této sekci našich
stránek pro vás archivujeme periodické
články a editorialy. Můžete si přečíst úvodní
slova děkanky na každý měsíc nebo třeba
články doktorandky Ley Petříkové.
FAMU News sestavuje Klaudie Osičková,
na kterou se můžete obracet, pokud chcete
do novinek zahrnout i vámi navrženou
aktualitu.
klaudie.osickova@famu.cz

Akademický senát FAMU
Je to v prvé řadě kontrolní orgán. Kontroluje
vedení školy. Má spoustu možností, jak
dobrým směrem ovlivnit chod fakulty, protože
krom toho, že může navrhovat spoustu změn,
tak kontroluje a schvaluje zásadní kroky
vedení nebo se k nim vyjadřuje, případně
upozorňuje na nesprávnost kroků této „vlády“.
Pokud objevíte nějaký systémový problém
týkající se vašeho studia nebo fakulty jako
takové, tak se neváhejte na senát FAMU
obrátit s podnětem. Coby doktorandi jste
členy akademické obce a máte právo nejen
volit své zástupce do senátu ve volbách
a účastnit se jeho zasedání a diskusí,
ale můžete i sami do senátu kandidovat
a pokusit se tak napomoci tomu, aby naše
škola dobře fungovala.
V senátu je pět pedagogů a čtyři studenti
FAMU. Všichni jsou přímo voleni celou
akademickou obcí, čili všemi akademickými
pracovníky i studenty. Aktuálně to jsou:
Mgr. David Jařab, Katedra režie,
e-mail: david.jarab2@gmail.com
Mgr. Petr Kubica, Katedra dokumentární
tvorby, e-mail: petr.kubica@famu.cz
Mgr. Petr Marek (předseda AS),
Katedra režie, e-mail: muzikant.krlek@post.cz
MgA. Karla Stojáková, Katedra produkce,
e-mail: karla.stojakova@famu.cz
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., Katedra
fotografie, e-mail: michal.simunek@famu.cz
Helena Fikerová (místopředsedkyně AS),
Katedra kamery, e-mail: fikero01@st.amu.cz

Mgr. Martin Kohout, doktorand,
e-mail: kohoxmartin@seznam.cz
Ondřej Lukeš, Katedra produkce,
e-mail: lukes02@st.amu.cz
Martin Polák, Katedra zvukové tvorby,
e-mail: polak06@st.amu.cz
AS zasedá většinou jednou měsíčně,
termíny a místo jsou vždy vyvěšeny předem
na webu školy v Aktualitách.
https://www.famu.cz/cs/fakulta/organizacnistruktura/organy-fakulty/akademicky-senat/;
zápisy z jednání naleznete zde:
https://www.famu.cz/cs/vnitrnizalezitosti/zapisy-z-jednani/akademicky-senat
/volebni-jednaci-rad-akademickeho-senatu/

Prostory FAMU
Hlavní budova FAMU se nachází
v Lažanském paláci (tzv. Lažan) na adrese:
Smetanovo nábř. 2, 116 65 Praha 1
Studio FAMU je situováno na adrese:
Klimentská 1205/4, 100 00 Praha 1
Prostory školy můžete využívat ve všedních
dnech od 7 do 22 hodin
Doktorandi zatím nemají pro své potřeby
vyhrazenou specifickou učebnu či jiné
prostory; ke studiu však můžete využít
studovnu knihovny v prvním patře nebo se
lze uchýlit na katedru, k níž náležíte
Pro své potřeby (studium, výuka, pracovní
setkání týkající se studia…) si můžete také
zarezervovat jakoukoliv učebnu školy nebo
Studia FAMU; dispečink učeben má
na starosti:
FAMU: Petra Hofmanová,
petra.hofmanova@famu.cz, 234 244 351
Studio FAMU: Věra Hoffmannová,
vera.hoffmannova@studiofamu.cz
UCEBNY@STUDIOFAMU.CZ, 234 244 440
Studovna knihovny:
KNIHOVNA.FAMU@FAMU.CZ
Přehled rezervací naleznete zde:
FAMU:
https://www.famu.cz/cs/studuji/aktualniobsazeni-projekce-spolecnych-uceben/
SF: https://www.famu.cz/cs/fakulta/studiofamu/ucebny-studia-famu/

A kde se nalézají jednotlivé katedry?
v 1. patře je Katedra fotografie
ve 2. patře najdete tyto katedry:
Katedru režie, Katedru kamery
a Katedru dokumentární tvorby
ve 3. patře můžete navštívit Katedru
produkce, Katedru střihové skladby
a Katedru zvukové tvorby
ve 4. patře sídlí CAS, FAMU International
a Katedra animované tvorby
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Doktorandi na F/AMU
https://www.famu.cz/cs/studuji/doktorskestudium/
https://www.amu.cz/cs/studium/centrum-prodoktorska-studia/
FAMU obecně
https://www.famu.cz/cs/
https://kos.amu.cz – studijní informační
systém, tzv. KOS
https://www.amu.cz – webové stránky AMU
Pokud se setkáte s jakýmkoliv IT problémem
(KOS, technologie učeben apod.), obracejte
se na správce sítě FAMU Tomáše Šína
(tomas.sin@famu.cz, tel. +420 234 244 308),
případně na IT pracovníka AMU Oldřicha
Vlčka (oldrich.vlcek@amu.cz) nebo
na IT oddělení AMU (pc@amu.cz)

