
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. (*1976) 
Od roku 2017 působím na Katedře fotografie, kde se zaměřuji na výuku dějin a teorie vizuální 
kultury. Kromě pedagogické činnosI se soustředím zejména na výzkum, od roku 2019 jsem 
členem řešitelského týmu GAČR EXPRO projektu Opera&onal Images and Visual Culture. 
Publikuji v odborných a oborových časopisech (Mediální studia, Teorie vědy, Biograf, 
Fotograf, Visual Studies) a knižních antologiích (nedávno např. Photography Off the Scale). 
Od roku 2018 jsem předsedou Komise pro vnitřní hodnocení FAMU. 

Vystudoval jsem obor Mediální studia a žurnalisIka (Mgr.) a Sociologie (Ph.D.) na 
Masarykově univerzitě, kde jsem v rámci doktorského studia vyučoval předměty z oblasI 
teorie vizuální kultury a vizuální sociologie. Od roku 2004 do roku 2017 jsem působil na 
Jihočeské univerzitě, kde jsem se soustředil zejména na problemaIku mediální (vizuální) 
gramotnosI a přednášel vizuální sociologii v rámci Erasmus Mundus joint degree studijního 
programu European Master in MigraIon and Intercultural RelaIons. V současné době 
rovněž vyučuji sociologii a metodologii kvalitaIvního výzkumu na Vysoké škole ekonomické 
v Praze. 

Volební program do AS FAMU: 
Pokud budu zvolen senátorem AS FAMU, budu PODPOROVAT: 

- posílení role uměleckého výzkumu a jeho integraci do studijních programů a kvalifikačních 
prací, zejména pak otevření doktorského studijního programu orientovaného právě na 
umělecký výzkum; 
 
-       klíčovou orientaci FAMU jakožto filmové profesně orientované školy, která však zároveň 
musí být otevřená širší oblasI vizuálního umění a novým tendencím, které se objevují 
v oblasI vizuální kultury; 
 
-       zahraniční studenty, a to zejména ve smyslu jejich výraznější integrace do provozu školy 
a ve smyslu snížení administraIvních překážek, které jim často výrazně komplikují studium; 
 
-       systémové řešení nedostatku prostoru, kterým trpí výuka na všech katedrách FAMU; 
 
-       kvalifikovanou diskusi ohledně provozu a rozvoje fakulty, a to zejména mezi vedením 
fakulty, vedoucími kateder a garanty studijních programů, kteří jsou vesměs uznávanými 
profesionály ve svých oborech, jsou spolu s pedagogy nejblíže studentům a nejlépe rozumí 
tomu, jak má škola fungovat a jakým směrem se má rozvíjet. 

V Jindřichově Hradci, 19. února 2021

https://www.famu.cz/cs/veda-a-vyzkum/aktualne-resene-vyzkumne-projekty-na-famu/operational-images/
https://edinburghuniversitypress.com/book-photography-off-the-scale.html
https://famu.cz/cs/vse-o-fakulte/organy-fakulty/komise-pro-vnitrni-hodnoceni/

