3. Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) a Katedry produkce FAMU na
následující tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se
studentky a studenti rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích
aspirací a svého jedinečného talentu.
Dvě fáze:
a) kontinuitní (zdokonalovací)
b) rozvojová (vytvářecí)
a) Dotvoření toho, co uchazečka v roli vedoucí Katedry produkce FAMU započala
v uplynulých třech letech:
- Nultý ročník katedry
Uchazeči o řádné studium na Katedře produkce FAMU (dále jen „KP“), kteří se nedostanou
do 1. ročníku, ale o studium stojí, se již nyní mohou zapojit do dění na katedře, asistovat
starším studentkám/studentům KP na školních cvičeních. Dalším cílem je posílení stávající
situace, být se studentkami/studenty v užším kontaktu, možné systematičtější propojení
s kurzem PTS na FAMU International v návaznosti na samotné studium, dotažení spolupráce
a její stabilizace, včetně možné docházky uchazečů na určité přednášky KP.
- Klíčový tým Producent-Režisér-Scenárista
Prvotní pilíř spolupráce mezi studentkami/studenty produkce, hrané (dokumentární a
animované) režie a scenáristiky.
I přes problematickou pandemickou dobu, která (nejen) FAMU zasáhla, se daří realizovat
pilotní spolupráci studentek/studentů prvního ročníku bakalářského studia produkce a režie,
a druhého ročníku studentek/studentů scenáristiky. Vztah týmu producent-režisérscenárista je důležité rozvíjet od školy, je zásadní pro tvorbu filmů. Je zapotřebí jednotlivé
postupy spolupráce vyhodnotit a zpřesnit, posílit spolupráci a aktivně ji podporovat v rámci
dílen, resp. ročníků.
Dotvořili jsme nový předmět „Producentská dramaturgie“ v rámci třetího ročníku
bakalářského studia, kde dochází k intenzivní spolupráci KP s Katedrou scenáristiky a
dramaturgie, ale je zapotřebí fixace stávající spolupráce.
Nově bychom rádi navázali v magisterském stupni studia – společným seminářem “Vývoj
celovečerního filmu”.
- Společná cvičení na FAMU + Pitching
Po možném obnovení “Vnitřní soutěže” na FAMU a případně znovu navázané spolupráce s
Českou televizí na “Filmových akcelerátotech” by se měl stát společný
„pitching“ studentek/studentů produkce a režie nedílnou součástí prezentací projektů, který
by bylo skvělé podporovat napříč FAMU.
Zdokonalit systém financování společných cvičení, kdy nově KP zajišťuje organizaci
realizačních porad společně se Studiem FAMU, dotvoření funkčního systému tabulek
společných cvičení. Usilovat o úvazek pro tzv. „realizačního koordinátora“, který koordinuje
spolupráci se Studiem FAMU a hlavně koordinuje a pomáhá realizačně s externími granty
studentkám/studentům.
- Spolupráce s FAMU International (dále jen „FI“)
Studentky/studenti bakalářského cyklu KP nově povinně spolupracují na společném cvičení
se studenty FI. Bezprostředně to podporuje rozvíjení profesní filmové angličtiny – přirozené
do/naučení se filmové terminologie v mezinárodním filmovém jazyce – v angličtině.
Uchazečka o post vedoucí KP by spolupráci se studentkami/studenty FI prohloubila, jak jen

to dovolí studijní plány studentek/studentů KP, kteří zastřešují organizaci (nejen) společných
cvičení na FAMU jako celku.
- FAMUFEST, FAMU v kině...
Zdokonalit oba projekty, jejich manuály a praktické provedení s podporou vedení školy pro
studentky/studenty katedry produkce. Studentky/studenti KP realizují oba projekty –
studentský festival FAMUFEST (nově povinný předmět FAMUFEST ve druhém ročníku
bakalářského studia katedry, který je pedagogicky veden řediteli KVIFF) i FAMU v kině –
distribuční label, který vznikl jako magisterský projekt KP a má za cíl systematicky pracovat s
krátkometrážními ﬁlmy z FAMU v kinech, případně na dalších platformách (spolupráce s
nejvýznamnější artovou distribuční společností Aerofilms), kdy si každoroční pásmo filmů
klade za cíl zpřístupnit a zviditelnit úspěšné ﬁlmy studentek/studentů FAMU širší veřejnosti.
- Spolupráce s Asociací producentů v audiovizi (dále jen APA)
Ukotvení současné i budoucí spolupráce katedry s APA.
KP navázala za působení uchazečky coby vedoucí katedry intenzivní spolupráci s profesní
organizací APA. Jednak v rámci nově nastaveného trvalého ukotvení nové soutěže –
Pitchingu Magisterských projektů studentek/studentů KP FAMU, kdy se podařilo zanést
Magisterský projekt KP do Bílé knihy, APA též finančně podpořila soutěž a stala se nedílnou
součástí nezávislé poroty, jež předkládané projekty hodnotí.
S APA spolupracuje KP také v rámci seminářů – vedení katedry se spolu se studentkami a
studenty podílelo na semináři „Green Filming – zavádění ekologických principů do AVD
produkce“. Na všechny tyto aktivity by uchazečka ráda navázala dalším pokračováním a
zdokonalování spolupráce.
- Magisterský projekt studentů produkce
Stabilizovat pozici Magisterského projektu pro studenty. Dovyvinout roli konzultantů a
posílit možnosti financování Magisterského projektu.
- Spolupráce s Czech film center / Státním fondem kinematografie ( dále jen SFKMG) /
Kanceláří Kreativní Evropa – MEDIA
Na KP má nový předmět ředitelka SFKMG. Uchazečka o post vedoucí by katedry by ráda
navázala intenzivnější spolupráci s Czech Film Center, které pod SFKMG spadá, a jež
organizuje celou řadu zajímavých prezentačních akcí ve spolupráci s některými domácími
festivaly nebo institucemi, na což by ráda navázala i spoluprací s Kanceláří Kreativní Evropa –
MEDIA.
- Film Industry doma i v zahraničí
Dotvoření navázané spolupráce se všemi hlavními festivaly v rámci ČR, nově zpřístupnit další
možné industry programy i v zahraničí, ale také intenzivní spolupráce se Cinergy Prague
platformou. Studentky/studenti katedry se mohou účastnit industry akcí v rámci studijních
plánů katedry.
- Pravidelné setkávání studentů a pedagogů, Sebezkušenostního seminář
Uchazečka již v pozici vedoucí KP zavedla pravidelné setkávání studentek/studentů a
pedagožek/pedagogů v rámci schůzí katedry (snaha o čtyři setkání ročně), ráda by
v budoucnu posílila pravidelné setkávání vedení katedry se studentkami/studenty ve
spolupráci se studentským ambasadorem. Dalším důležitým tématem je stabilizace
sebezkušenostního semináře zaměřeného na sebepoznání, s cílem identifikace a nácviku
vhodných copingových strategií pro zvládání stresu a zátěže – ve spolupráci s Juice Up. Pro
studentky/studenty produkce je důležité umět pracovat se stresem, s nímž je tato profese

spojená. Není to jednoduché a uchazečka je přesvědčena o tom, že toto téma si zaslouží
v rámci KP náležitou pozornost.

b) Rozvojová fáze předloženého projektu aneb možné Novinky na Katedře produkce
FAMU:
- Mezinárodní spolupráce filmových škol v magisterském stupni
Kvůli pandemii nebylo možné zrealizovat praktickou spolupráci filmových škol, včetně
možných studentských mezinárodních spoluprací – mezinárodních filmových koprodukcí.
Budoucnost evropského filmu, lépe řečeno obecně audiovize, spočívá z větší části právě na
bedrech studentek a studentů filmových škol. Evropské specifikum je v koprodukcích a
mezinárodních štábech, jež přinášejí nové obzory, ve vzájemné podpoře nadnárodní
produkce a právě proto je ideální začít tuto spolupráci podporovat již od dob studií na FAMU.
Studentská koprodukce v rámci spolupráce evropských škol mezi sebou navzájem by mohla
být cestou, možností, si vyzkoušet si nabyté znalosti z výuky na školách a podpořit spolupráci
budoucích evropských filmařů již od jejich studií.
- Rozvoj vědecké činnosti na KP FAMU
V uplynulých letech byly na katedře položeny základy pro rozvoj vědecké činnosti – a to
především v oblasti aplikovaného výzkumu (tzn. ve spolupráci s APA a Českým vysokým
učením technickým v Praze), což by mohlo umožnit podání projektu do veřejné výzvy
programu ÉTA, jež má být vypsána Technologickou agenturou ČR (dále jen TAČR) letos na
podzim, popř. do nového programu SIGMA, jenž má být zahájen v roce 2022. V rámci
budoucího rozvoje vědecké činnosti na katedře se tak nabízí zaměření na aplikovaný výzkum
pro umění (viz Frascati manuál, aplikovaný TAČR), jehož součástí jsou
producentky/producenti audiovizuálních děl. Půjde především o aplikovaný výzkum využití
prvků umělé inteligence na VOD platformách, její vnímání diváky i producenty. Úspěšná
řešení výzkumných projektů na národní úrovni, především v rámci TAČR, by mohla
v budoucnu katedře umožnit zapojení i do významných evropských grantových výzev (typu
Horizon Europe), což by měla být z hlediska dlouhodobé perspektivy ambice KP.
- Semináře, moduly, masterclasses, workshopy
Projekty – národní i mezinárodní:
- posílení spolupráce s MIDPOINTem nad tématy, jež bych uchazečka v rámci magisterského
stupně studia posílila;
- mezinárodní hosté na katedře – producenti a sales ve spolupráci s ACE Producers;
- projekce a Q&A na téma „Producentský debut“.

4. Definování profilu absolventky/absolventa bakalářského a magisterského studia.
Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a
teoretických znalostí.

Profil absolventky/absolventa bakalářského studia katedry produkce FAMU
Absolventka/absolvent bakalářského programu oboru produkce umí výkonně vést produkci
audiovizuálního díla na základě zadaných parametrů, včetně sestavení štábu a základního
financování projektu. Absolventka/absolvent je na svou profesní dráhu vybaven jak po
stránce kreativní (ví proč a jaký projekt chce dělat, s kým – umí sestavit kreativní štáb, umí

projekt vyvinout a zná jeho možnosti financování a exploatace), tak po stránce výkonné (zná
možnosti svého štábu a jejich požadavků, zná celý výrobní proces audiovizuálního díla, ví jak
nejlépe rozpočtovat a rozumí cashflow, zvládá stresové situace a je komunikativní). Studijní
plán bakalářského programu produkce je koncipován tak, aby absolventka/absolvent
odcházel se zájmem o neustálé rozšiřování svého kulturního přehledu a znalostí angličtiny na
komunikativní úrovni.
Absolventka/absolvent je osobnost, která má širokou možnost uplatnění v oboru – kromě
výroby audiovizuálního díla si absolvent umí poradit s produkcí jakékoli kulturní akce
(divadlo, koncert, výstava, tzv. event), s organizací filmového festivalu, obstojí na
manažerských pozicích ve filmovém, televizním, reklamním průmyslu či online platformách
nebo v kulturních či neziskových institucích včetně samosprávy.
Klíčové praktické dovednosti:
- proces přípravy, výroby a distribuce audiovizuálního projektu:
a) vývoj projektu včetně dramaturgie a sestavení kreativního štábu;
b) plánování a strategie výroby - strategická rozhodnutí, finanční plánování,
rozpočtování, cash flow a provádění finanční analýzy;
c) prezentace projektu - formulace projektu (po umělecké a finanční stránce),
pitching a podání žádosti pro grantová a dotační řízení;
d) řízení realizace a kontrola výroby ve všech fázích (vývoj, příprava, natáčení,
postprodukce) - koordinace řízení činnosti týmu, analýza a řízení workflow
štábu a realizačního týmu;
e) uvedení a šíření - premiéra, festivalové uvedení a distribuce.
- stanovení obchodní strategie projektu
- vyjednávání s obchodními partnery
- komunikace s odbornými profesemi (právník, ekonom, marketingový specialista…)
- smluvní a finanční zajištění projektu
- evaluace průběhu a výsledků projektu (závěrečná zpráva, finální verze projektu na
příslušném nosiči, finanční vyúčtování, souhrnná kontrola a evidence smluvního a
finančního zajištění a vypořádání projektu)
Klíčové teoretické znalosti:
- znalost uměleckého a výrobního procesu audiovizuálního díla
- znalost filmových a televizních technologií
- přehled o zdrojích podpory relevantních pro audiovizi
- právní principy (zejména autorské a mediální právo)
- porozumění právním a ekonomickým doporučením a jejich řádnému aplikování
- teorie řízení a vedení, včetně zásad efektivního time managementu

Profil absolventky/absolventa magisterského studia katedry produkce FAMU
Absolventka/absolvent magisterského programu oboru produkce je osobností, která má
široké spektrum uplatnění
v oboru – ve vlastní produkční společnosti / jako
producentka/producent nezávislého filmu, producentka/producent audiovizuálního díla,
nebo ve vysokých řídících / manažerských postech ve veřejnoprávních i soukromích médiích,
filmovém, televizním či online a reklamním průmyslu. Absolventka/absolvent umí iniciovat,
vést a řídit na vlastní odpovědnost produkci audiovizuálního díla, včetně možného zajištění
mezinárodního financování a prezentace díla v zahraničí. Absolventka/absolvent je také
schopen iniciovat, vést a řídit festival (audiovizuální sféra), kulturní akci (divadlo, koncert,
výstava, tzv. event), včetně neziskových institucí.

Absolventka/absolvent je na svou profesní dráhu vybaven jak po stránce kreativní (iniciuje
projekt, kompletně jej vyvine, stanoví kreativní tým projektu), tak po stránce organizační
(zajistí finanční a právní stránku projektu, včetně mezinárodní úrovně, a věnuje se exploataci
a obchodování díla).
Studijní plán magisterského programu produkce je koncipován tak, že
Absolventka/absolvent odchází se zájmem o neustálé rozšiřování svého kulturního přehledu
i v kontextu mezinárodní spolupráce. Školu studentka/student opouští po dvou letech s plně
propracovaným vlastním Magisterským (producentským) projektem, který je připravený
k realizaci/realizován, aby se mohl stát úspěšným začátkem (nejen producentské) kariéry
absolventky/absolventa.
Klíčové praktické dovednosti:
- audiovizuální producentství – proces vývoje, výroby a distribuce audiovizuálního
projektu z pohledu producentky/producenta
- stanovení a zajištění financování projektu na tuzemské i mezinárodní úrovni
- smluvní aspekty mezinárodní spolupráce
- komunikace s odbornými profesemi (distributor, PR manager, trhy, festivaly)
- obchodní zajištění projektu a jeho exploatace a šíření včetně festivalové strategie
- mediální management a obchodní manažerství
Klíčové teoretické znalosti:
- znalost vedení uměleckého a řídícího procesu audiovizuálního díla, televizního či
online projektu a festivalu
- porozumění oblastí producentství díla ze všech hledisek
- přehled o žánrech, formátech audiovize
- právní a finanční aspekty domácí i mezinárodní spolupráce
- znalost z oblasti prezentace, marketingu a distribuce
- znalost a přehled fondů, trhů a festivalů
- teorie mediálního managementu, komerčních médií, manažerství

5. Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový
způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů apod.)
Bakalářské studium:
Nultý ročník - asistenti pro studenty katedry na společných cvičeních, produkční pro FAMU
International.
První ročník - vede ročníkový vedoucí.
Druhý ročník a třetí ročník - dílny, povinnost mimoškolní praxe.
Magisterské studium:
Producentské dílny
Každá studentka, každý student má „konzultantku/konzultanta Magisterského projektu“,
s níž/nimž konzultuje a která/který se mu v rámci studia věnuje, bere ho na praxi apod.
Možné kredity i za praxi v oboru a oborová cvičení, na kterých se studenti katedry sami
budou chtít podílet. Povinná účast na výuce v rámci rozvrhu katedry od pondělí do středy
v rámci zimního a letního semestru akademického roku na FAMU.

6. Definování personální politiky katedry: personální složení (odborníci z praxe,
teoretici, profesionální pedagogové apod.)
Personální složení Katedry produkce FAMU se podařilo v posledních letech stabilizovat,
posílit dílnaře katedry, kdy došlo k rozdělení bakalářských a magisterských dílen, ne pro
všechny jsou ale zajištěné plnohodnotné úvazky.
Katedra docílila toho, že na ní pedagogicky působí renomovaní profesionálové z prostředí
domácí audiovize a je třeba důsledně pracovat na tom, aby se tato spolupráce s profesním
prostředím posilovala.
Personální složení na katedře je rovnoměrně složené tak, aby vyhovovalo naplnění studijních
plánů. Uchazečka o post vedoucí katedry by, coby na jedné z největších kateder na FAMU,
uvítala navýšení úvazků a usilovala tak o zabezpečení chodu katedry do budoucna.
Výše úvazků pedagogů na katedře neodpovídá realitě, ale je díky nadšení pedagogického
sboru akceptována, což je z dlouhodobého hlediska neudržitelné.
Úvazky by bylo vhodné navýšit dle vykonávané vzdělávací a tvůrčí činnosti a práce ve
prospěch katedry / fakulty.
V rámci rozpočtu je zapotřebí se také soustředit na posílení ohodnocení externích
spolupracovníků.
Vše realizovat tak, aby na katedře působili nejlepší profesionálové z oboru (včetně těch ze
zahraničí).
7. Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami, výčet společných cvičení
Protože již došlo k reálnému naplnění spolupráce mezi Katedrou produkce FAMU a ostatními
katedrami, jež bylo popsáno výše, není již zde opakováno.
Společných cvičení se KP účastní v plné šíři a v rámci Bílé knihy má jen jedno vlastní cvičení –
Magisterský projekt.
8. Návrh optimalizace množství cvičení s ohledem na kapacitní a organizační
možnosti Studia FAMU a Katedry produkce FAMU
Jde o největší a nejsložitější úkol, který se týká celé FAMU, budování celofakultní vzájemné a
harmonické spolupráce i porozumění, nemůže vzejít pouze od jedné katedry. Nutná revize a
redukce Bílé knihy v rámci mezioborových/společných cvičení, na nichž je nutná účast
studentů KP. Zároveň uchazečka vítá možnosti cvičení Bílé knihy slučovat a podpořit tím
spolupráci studentek/studentů napříč katedrami FAMU.
9. Porovnání koncepce s platnou akreditací studijního programu (oboru), zda je s ní
v souladu, nebo vyvstává potřeba reakreditovat
V souladu, s důrazem na to, že právě probíhá schvalování akreditačního spisu magisterského
programu.
Důležité je seznámení studentek/studentů s producentstvím v bakalářském stupni studia
tak, aby se studentka/student mohl rozhodnout, zda chce pokračovat v takto profilovaném
magisterském stupni studia s vlastním Magisterským (producentským) projektem.

