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Akademie múzických umění v Praze 
Informační průvodce studiem 
Akademický rok 2020/2021



Milé studentky, milí studenti, 
srdečně vás vítám na Filmové a televizní  
fakultě Akademie múzických umění v Praze. 
  
Vstupujete do školy, která je unikátní hned  
v několika ohledech. Od prvního ročníku se učíte 
v oboru, který jste si zvolili. Díky tomu FAMU vy-
chovává špičkové představitelky a představitele 
jednotlivých filmařských profesí. V prvním roč-
níku se však díky tzv. praktikám seznámíte také 
se všemi ostatními obory – právě toto porozumění 
práci vašich spolužáků a spolužaček zdůrazňuje 
respekt vůči jednotlivým profesím a pochopení 
pro jejich potřeby a požadavky v tvůrčím procesu.  
 
Na FAMU studujete zadarmo, a to včetně nákladů 
na praktická cvičení a filmy. Tento přístup je ve 
světovém kontextu ojedinělý. Každý rok pro vás 
také zlepšujeme technické vybavení – na kate-
drách a především ve Studiu FAMU, které pro-
dukuje vaše cvičení. Nejlepším způsobem, jak dát 
najevo vědomí tétojedinečnosti, je do školy cho-
dit. Účastnit se výuky, kterou pro vás pedagožky 
a pedagogové dlouhé hodiny připravují, být na ní 
spolu se svými spolužačkami a spolužáky, spolu-
vytvářet tvořivě i intelektuálně živé prostředí. 
  
Pro mě jako děkanku je tento rok rovněž prvním. 
Nastoupila jsem do školy s vizí výrazného pro-
pojení se světovou kinematografií. Mentoringový 

program, na kterém od června pracujeme, by vám 
měl umožnit úzce (spolu)pracovat či konzultovat 
s předními světovými tvůrkyněmi a tvůrci všech 
profesí. Další z priorit je pro mě zavedení principů 
udržitelné filmové výroby do produkce našich  
cvičení a celkově důraz na ohleduplné chování 
k životnímu prostředí.  
 
Vaše tvůrčí úsilí bude směřovat k důležité slav-
nosti filmu – klauzurám na konci školního roku. 
Připravujte své filmy včas. Dokončit své dílo tak, 
aby mělo hotový i zvukový mix či obrazové  
korekce, znamená jednak umožnit také vašim  
kolegyním a kolegům, aby z hlediska své profese 
předvedli kompletní práci, a jednak prezentovat 
také to, jak vy sami dokončenost díla vnímáte. 
Klauzury navštěvují i hosté „zvenku“ – praktici, 
kteří na škole neučí, či lidé z jiných oborů, kteří 
nabízejí svěží interdisciplinární pohled, a nad  
cvičeními a filmy teď přemýšlíme společně,  
v rozpravách a úvahách, jež přispívají k vašemu 
promýšlení vlastní tvůrčí pozice, východisek 
a hodnot. 
  
Přeji vám, aby pro vás FAMU byla podnětným  
prostředím a aby vás setkání s lidmi na ní  
provokovalo, rozvíjelo a obohacovalo. 
 
Andrea Slováková 

Úvodní slovo děkanky 
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Akademie múzických umění v Praze je se svými 
zhruba 1 500 studenty největší uměleckou školou 
v České republice. Svým studentům nabízí rozvoj 
jejich talentu a prohlubování specifického osob-
nostního projevu v divadelních, filmových, hudeb-
ních a tanečních oborech. Během sedmi desítek 
let se zasloužila o výchovu desítek významných 
osobností známých po celém světě. 
 
Vědecká činnost je vedle umělecké činnosti jed-
ním ze základních poslání Akademie múzických 
umění v Praze a v řadě oborů patří AMU k předním 
českým i evropským vědeckým pracovištím.  
Vědecké aktivity jsou rozvíjeny na všech třech  
fakultách AMU v individuálních, katederních  
i interdisciplinárních projektech. Mezi výzkum-
nými záměry dlouhodobě převažuje základní  
výzkum v oblasti uměnovědy, metodicky opřený 
nejčastěji o historický, antropologický či psy-
chologický přístup. Jeho dominantními oblastmi 
jsou divadlo, hudba, tanec, film, fotografie,  
restaurování a moderní audiovizuální formy.  
Aplikovaný výzkum je na AMU soustředěn na  

specializovaných pracovištích na poli akustiky,  
optiky a restaurování i archivace audiovizuálního 
materiálu. V posledních letech se kromě toho 
stále důrazněji prosazuje výzkum prostřednictvím 
umění či výzkum založený na propojení teorie 
s praxí. 
 
Akademie múzických umění v Praze byla založena 
27. října 1945 dekretem č. 127 prezidenta Edvarda 
Beneše o zřízení vysoké školy „Akademie music-
kých umění v Praze“. Prvním akademickým rokem 
se stal rok 1946/1947. V § 1 zmíněného dekretu se 
uvádí: „Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor 
hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor 
filmový.“ Postupem času se z některých odborů 
staly fakulty a 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. 

AMU v kostce
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Všechny informace o organizační struktuře  
AMU a vedení naleznete na webových stránkách.  
Současným rektorem AMU je  
doc. Mgr. Jan Hančil.  
 
Akademie múzických umění v Praze (AMU)  
se skládá ze tří fakult: 
 
Divadelní fakulta – DAMU  
Karlova 26, 116 65 Staré Město  
 
Hudební a taneční fakulta – HAMU 
Malostranské nám. 258, 118 00 Malá Strana  
 
Filmová a televizní fakulta – FAMU 
Smetanovo nábř. 1012/2, 110 00 Staré Město  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod AMU dále spadá:  
Galerie Akademie múzických umění v Praze 
(GAMU), Nakladatelství AMU (NAMU),  
Divadlo DISK, Studio FAMU a další  
umělecká a technická pracoviště. 
 
Kontakt 
Akademie múzických umění v Praze 
Malostranské nám. 12,  
118 00 Malá Strana  
Praha 1 
 
+420 234 244 511 
info@amu.cz 
 
Dopravní spojení:  
Tramvajové linky 12, 15, 20 a 22  
do stanice Malostranské náměstí  
(jedna stanice od Metra A Malostranská) 
 
 

Organizační struktura a vedení
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Filmová a televizní fakulta AMU byla založena 
v roce 1946 a vybudovaná nejvýznamnějšími  
českými filmaři té doby. Je jednou z nejstarších 
filmových škol v Evropě. Počátkem šedesátých let 
20. století byla FAMU líhní mladých umělců, kteří 
později vešli ve známost jako československá 
nová vlna. Ta představovala do té doby nejvý-
znamnější tuzemský přínos světové kinematogra-
fii a Československu vynesla – mimo jiné – dva 
Oscary za nejlepší zahraniční filmy. Dnes je FAMU 
na seznamu 15 nejlepších mezinárodních filmo-
vých škol, který každoročně zveřejňuje časopis  
The Hollywood Reporter, a její studenti, pedago-
gové a absolventi dosahují mnoha úspěchů doma 
i v zahraničí. 
 
FAMU je zakládajícím členem mezinárodní  
asociace filmových a televizních škol CILECT,  
Evropské ligy uměleckých škol (ELIA), Evrop-
ského uskupení filmových a televizních škol 
(GEECT) a Evropské filmové akademie a dále  
je institucionálním členem České společnosti  

pro filmová studia (CEFS). FAMU hraje význam-
nou úlohu při zapojování svých pedagogů  
a výzkumníků do mezinárodních odborných orga-
nizací a spolupracuje s Českou televizí i zahranič-
ními televizními společnostmi. FAMU je rovněž 
institucionálním členem Asociace pro filmovou  
a audiovizuální výchovu. 
 
FAMU má šest akreditovaných studijních  
programů a jedenáct kateder, které vyučují dva-
náct oborů v češtině a čtyři obory v angličtině. 
Katedrami FAMU jsou: Katedra režie (KR),  
Katedra dokumentární tvorby (KDT), Katedra  
kamery (KK), Katedra scenáristiky a dramaturgie 
(KSD), Katedra animované tvorby (KAT), Katedra 
zvukové tvorby (KZT), Katedra střihové skladby 
(KSS), Katedra produkce (KP), Centrum  
audiovizuálních studií (CAS), Katedra  
fotografie (KF) a FAMU International (FI). 
 
Více na: www.famu.cz/cs 
 

Filmová a televizní fakulta (FAMU)
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Děkanka 
PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA 
andrea.slovakova@famu.cz 
234 244 302 
 
Proděkanka pro vědu a výzkum 
Mgr. Helena Bendová 
helena.bendova@famu.cz 
234 244 351 
 
Proděkan pro studijní záležitosti 
Mgr. Petr Vlček 
petr.vlcek@famu.cz 
234 244 306 
 
Proděkan pro zahraniční vztahy 
PhDr. David Čeněk 
david.cenek@famu.cz 
234 244 370 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkanát 
 
Tajemnice fakulty  
Viera Hladišová  
viera.hladisova@famu.cz 
234 244 303 
 
Vedoucí sekretariátu 
Mgr. Kristýna Šperková 
kristyna.sperkova@famu.cz 
234 244 301 
 
 
Studijní oddělení 
 
 Vedoucí studijního oddělení 
Tereza Finrašková, DiS. 
tereza.finraskova@famu.cz 
234 244 319 
 
Referentka studijního oddělení 
Ing. Eliška Pičmanová 
eliska.picmanova@famu.cz 
234 244 310

Vedení FAMU

7



Centrum audiovizuálních studií (CAS)  
doc. Mgr. David Kořínek 
david.korinek@famu.cz 
 
Katedra animované  
a multimediální tvorby (KAT)   
doc. Michaela Pavlátová 
michaela.pavlatova@famu.cz 
 
Katedra dokumentární tvorby (KDT)  
RNDr. MgA. Alice Růžičková 
alice.ruzickova@famu.cz 
 
Katedra fotografie (KF) 
doc. Martin Stecker 
martin.stecker@famu.cz 
 
Katedra kamery (KK) 
prof. Jaroslav Brabec 
jaroslav.brabec@famu.cz 
 
Katedra produkce (KP) 
MgA. Karla Stojáková 
karla.stojakova@famu.cz 
 
 

Katedra režie (KR) 
Mgr. Bohdan Sláma 
bohdan.slama@famu.cz 
 
Katedra scenáristiky  
a dramaturgie (KSD) 
doc. Marek Vajchr 
marek.vajchr@famu.cz 
 
Katedra střihové skladby (KSS) 
doc. Ivo Trajkov  
ivo.trajkov@famu.cz 
 
Katedra zvukové tvorby (KZT) 
doc. Mgr. Pavel Rejholec 
pavel.rejholec@famu.cz 
 
FAMU International (FI) 
Ondřej Zach 
ondrej.zach@famu.cz 

Katedry a jejich vedoucí
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Studio FAMU 
 
Ředitel Studia FAMU 
Ondřej Šejnoha, DiS. 
ondrej.sejnoha@studiofamu.cz 
234 244 402 
www.studiofamu.cz 
 
 
Festivalové oddělení 
 
Communications  
& Festival Coordinator 
Mgr. Alexandra Hroncová 
alexandra.hroncova@famu.cz 
+420 724 753 713 
 
 
Komunikace a PR 
 
Vedoucí komunikace 
MgA. Klaudie Osičková 
klaudie.osickova@famu.cz 
+420 234 244 307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddělení grantů 
 
Metodik pro vědu a výzkum 
Silvie Demartini 
silvie.demartini@famu.cz 
234 244 358 
 
 
Knihovna 
 
Informační a knihovnický pracovník 
Bc. Lucie Měchurová  
lucie.mechurova@famu.cz 
234 244 312 
www.famu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/ 
 
 
Klub FAMU 
 
Booking, dramaturgie, produkce 
booking@klubfamu.cz 
www.klubfamu.cz 
 
 

 Další oddělení a pracoviště 
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Studio FAMU působí na adrese:  
Klimentská 4, Praha 1.  
 
Studio FAMU je specializovaným pracovištěm 
FAMU, jehož hlavní úlohou je zajištění výroby 
všech praktických cvičení (řádných i mimořád-
ných) posluchačů FAMU s výjimkou praktických 
cvičení studentů oboru fotografie, která zajišťuje 
Studio Katedry fotografie. 
 
Studio FAMU vytváří zázemí pro výrobu praktic-
kých cvičení zahraničních studentů v programu 

FAMU International a v rámci workshopů, které 
FAMU pořádá. 
 
Studio FAMU disponuje vlastními kapacitami  
pro výrobu cvičení – od 16mm filmových kamer, 
filmových střižen, dva kvalitně osazené zvukové 
ateliery až po moderní postprodukční 
(obraz/zvuk) pracoviště.  
 
Více na www.famu.cz/cs/studio-famu/o-studiu-
famu/ 
 

Studio FAMU

Knihovna FAMU poskytuje služby zejména  
studentům a pedagogům AMU, avšak podle  
svých kapacitních možností a podle pravidel  
stanovených Knihovním a výpůjčním řádem a jeho 
příslušnými Dodatky je přístupná také veřejnosti. 
 
Zájemce o půjčování může požádat o registraci 
v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu 
mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena 
kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní 
práva. Registrace je bezplatná. Při registraci  
je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním  
a výpůjčním řádem a jeho Dodatky. 
 
 
 

Otevírací doba v září: 1. 9. – 15. 9.,  
po–čt 10–16 hodin, pá 10–14 hodin. 
Od 16. 9. do 30. 9. je zavřeno. 
Běžný provoz knihovny zahajujeme  
ve čtvrtek 1. 10. 2020. 
 
Otevírací doba (1. 10. – 30. 6.) 
Pondělí 10–18 
Úterý 10–18 
Středa 10–20 
Čtvrtek 10–18 
Pátek 10–14  
 
Více na www.famu.cz/cs/vse-o-fakulte/ 
knihovna/

Knihovna

Klub FAMU provozuje kavárník Ondřej Kobza. 
Sesterskými podniky klubu jsou např. Café V lese, 
Café Neustadt, Střecha Lucerny a Střecha Ra-
dost. Přes den slouží především studentům, va-
říme obědy, svačiny a kafe. Večer se tam konají  
převážně koncerty alternativních žánrů. Jsme 
otevřeni i nápadům z řad studentů. Klub FAMU 

pro vás bude znovu otevřen od poloviny září a mů-
žete se těšit na skvělá menu za příznivé ceny. 
 
 
Více na: www.klubfamu.cz/ 
www.facebook.com/klubfamu2017 
 

Klub FAMU

10



Studentské průkazy 
 
Student má na výběr z následujících 
dvou typů průkazů: 
 
Průkaz studenta AMU 
(zdarma, bez licence ISIC) 
průkaz se vydává na adrese: •
Kolej Jednota, Opletalova 38, Praha 1  
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:  
www.famu.cz/cs/studium/isic/ 
 
 
 
 
 
 

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. Všechny  
místnosti jsou moderně vybavené, uzpůsobeny 
do dvoupokojových a třípokojových apartmánů,  
s vlastním sociálním zařízením, pokoje jsou akus-
ticky izolované, s připojením k internetu AMU.  
V suterénu jsou provozní zázemí s prádelnou  
a cvičné sály s nástroji (pianina, klavíry, cembalo, 
harfa, varhany) nejen pro hudebníky, v podkrov-
ních pokojích pracovní ateliéry pro scénografy,  
v přízemí místnost s počítačovým vybavením. 
Kolej disponuje také jedním dvoulůžkovým apart-
mánem s bezbariérovým přístupem, samozřej-
mostí jsou výtahy a plně zařízené kuchyňky 
na každém patře. Ubytování je možné domluvit  
i v letním období od července do září pro jednot-
livce či zájmové skupiny. 
 
Více na:  
www.famu.cz/cs/vse-o-fakulte/zivot-na-
famu/koleje-stravovani/ 

Užitečné informace
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CJP je pracoviště s celouniverzitním působením, 
jehož hlavním posláním je zkvalitňování jazykové 
vybavenosti studentů a zaměstnanců AMU 
s cílem podporovat jejich mobilitu a uplatnění na 
evropském trhu práce. CJP zajišťuje výuku sedmi  
jazyků (angličtina, francouzština, italština, něm-
čina, ruština, španělština a čeština pro cizince)  
na třech fakultách AMU (DAMU, FAMU a HAMU) 
a na smluvním základě také na Akademii výtvar-
ných umění v Praze (AVU). 
 
Pro studenty zapsané ke studiu do prvních 
ročníků (BC a MGR) od ak. roku 2019/20 platí 
následující pravidla: 
 
1.A Povinná jazyková výuka 
Během bakalářského studia musí studenti s ima-
trikulačním ročníkem 2019 absolvovat 2 semestry 
předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 
(zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku 

a 702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 
(zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 2. ročníku. 
 
POZOR: Předmět je studentům v KOSu zaregi-
strován automaticky, studenti si musí do konce 
období registrace zvolit paralelní seminární sku-
pinu dle svého rozvrhu. 
 
1.B Oborové výjimky 
Studenti oboru Produkce v bakalářském pro-
gramu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk zís-
kat 3 kredity za druhý cizí jazyk (výběr z němčiny, 
francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo italštiny). 
 
Více na: www.famu.cz/cs/studium/jazykova-
vyuka/ 
 
Seznam volitelných jazyků (+ angličtina) a více 
informací: www.famu.cz/cs/studium/jazykova-
vyuka/predmety-a-rozvrhy/

Centrum jazykové přípravy (CJP)

CPPSR, dříve KTV, je pracoviště AMU s celoškol-
skou působností. Potřeby a požadavky jednotli-
vých fakult a oborů jsou prvořadé a vedle 
základního harmonického tělesného rozvoje,  
kondiční přípravy s všestranným pohybovým  
základem a upevnění zdraví obsahují programy  
i speciální, technickou část s uplatněním v praxi 
jednotlivých oborů. Důraz je kladen na osvojení 
svalové kontroly, plynulou koordinaci, správné  
držení těla, i na speciální dovednosti s pestrým 
pohybovým základem. 
 
Na FAMU je snahou celková orientace v oblasti 
pohybové kultury a přehled hlavních sportovních 
odvětví s možností výběru dalších aktivit, které 
mají pro jednotlivé obory i společenský význam. 
 

Povinné předměty v rámci FAMU: 
Povinnou výuku pro studenty FAMU katedra zajiš-
ťuje v rámci přípravného kurzu pro 1. ročníky 
(představení katedry studentům v rámci jejich 
přípravného kurzu v Poněšicích) a dále pak zajiš-
ťuje pravidelnou týdenní výuku po celý zimní se-
mestr. Výuka je zaměřena na všeobecný rozvoj  
pohybových dovedností s cílem seznámit stu-
denty 1. ročníků s co největší nabídkou pohybo-
vých činností naší katedry. 
 
Více na: www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organi-
zacni-struktura-pracoviste/celouniverzitni-pra-
coviste/centrum-pohybove-pripravy-sportu-a-re
habilitace/ 

Centrum pohybové přípravy,  
sportu a rehabilitace (CPP) 
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                                                                            Hlavní harmonogram 

                   1. 10. – 23. 12. 2020      Zimní semestr (12 týdnů výuky) 
         24. 12. 2020 – 3. 1. 2021     Zimní prázdniny 
                         4. 1. – 31. 1. 2021     Zkouškové období zimního semestru 
                         1. 2. – 12. 2. 2021     Opravné termíny zkoušek na zimní semestr 

                      15. 2. – 23. 5. 2021     Letní semestr (14 týdnů výuky) 
                      24. 5. – 30. 6. 2021     Zkouškové období letního semestru 
                         1. 7. – 31. 8. 2021     Letní prázdniny 
                         1. 9. – 10. 9. 2021     Opravné termíny zkoušek za letní semestr 
                                        30. 9. 2021     Konec akademického roku 

                                                                            Fakultní harmonogram  

                   1. 10. – 23. 12. 2020     Zimní semestr (12 týdnů výuky) 
                   28. 9. – 25. 10. 2020      Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů 
                      25. 1. – 12. 2. 2021      Konání mimořádných státních závěrečných zkoušek  

                         15. 2. – 7. 5. 2021     Letní semestr (12 týdnů kontaktní výuky) 
                      10. 5. – 23. 5. 2021      Letní semestr (2 týdny bezkontaktní výuky) 
                             1. 2. – 7. 3. 2021      Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů 
                         3. 5. – 22. 6. 2021     Otevřené elektronické přihlášky do magisterských programů 
                         1. 6. – 18. 6. 2021     Konání státních závěrečných zkoušek  
                         1. 6. – 10. 9. 2021     Podání žádosti o zápis do vyššího ročníku 
                             1. 9. – 7. 9. 2021     Opravné zkouškové období LS (pro 3. r.) 
                         1. 9. – 10. 9. 2021     Opravné zkouškové období LS (mimo 3. r.) 
                         8. 9. – 17. 9. 2021     Konání státních závěrečných zkoušek  

                                                                        Termín odevzdání bakalářských prací 
                                                                        Měsíc před termínem SZZ (čl. 28, 4 SZŘ) 

Harmonogram akademického roku  
2020/2021 na FAMU
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Výňatek ze Studijního  
a zkušebního řádu AMU: 
 
Čl. 5 Bakalářský studijní program 
(1) Bakalářský studijní program je zaměřen zejména 
na přípravu k výkonu povolání, případně ke studiu 
v magisterském studijním programu. Standardní 
doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. 
Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkou-
škou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce 
a zpravidla absolventský výkon.  
 
Čl. 17 Maximální doba studia  
(1) Maximální doba studia je doba, v níž je student po-
vinen studium řádně ukončit. Maximální doba studia 
v bakalářském studijním programu, magisterském 
i magisterském navazujícím studijním programu i dok-
torském studijním programu činí šest let s výjimkou 
navazujícího magisterského studijního programu 
dvouletého, kde činí maximální doba studia čtyři roky.  
 
Čl. 14 Přerušení studia  
(1) Studium může být i opakovaně přerušeno na  
žádost studenta nebo z moci úřední. Na přerušení 
studia s výjimkou přerušení z důvodů uvedených 
v odstavci 4 není právní nárok. Studium se přerušuje 
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení 
studia nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové 
části uveden do data určeného v rozhodnutí.  
V době přerušení studia není osoba, které bylo 
studium přerušeno, studentem. Lhůty pro plnění 
studijních povinností v této době nezačínají běžet  
a započaté se staví.  
(2) Doba přerušení studia se započítává do  
maximální doby studia, není-li stanoveno jinak.  
(5) Student má právo na přerušení studia  
z vážného zdravotního důvodu. Doba přerušení  
studia z tohoto důvodu se nezapočítává do celkové 
doby přerušení studia ani do maximální doby studia. 
 
 
 
 
 
 

Co z toho plyne pro studenty? 
 
Uveďme si tyto příklady: Student/ka, který/která  
se ke studiu na FAMU zapsal/a 31. 8. 2020, musí  
standardně ukončit bakalářský studijní program  
nejpozději 31. 8. 2024, a to včetně státnic (tj. stan-
dardní doba studia). S tím, že pokud na konci 3. roč-
níku neuspěje u státnic, může je 1× do jednoho roku 
od svého neúspěchu opakovat. Pokud se překročí 
standardní doba studia, bude vyměřen poplatek 
za delší dobu studia! 
 
Poplatky za delší studium 
Poplatek za delší studium jednotlivých bakalářských 
a magisterských studijních programů podle § 58 odst. 
3 zákona a čl. 20 statutu činí 17 572 Kč (sedmnáct 
tisíc pět set sedmdesát dva korun českých) za kaž-
dých dalších započatých šest měsíců studia. 
 
Student/ka, který/která se ke studiu na FAMU  
zapsal/a 31. 8. 2020, nicméně v průběhu studia  
z rodinných důvodů studium na 1 rok přerušil/a.  
Tato doba se mu/jí započítává do maximální doby 
studia a v době přerušení není studentem (nemá  
status studenta, nemůže chodit na přednášky,  
nemůže skládat zkoušky a nemůže ani točit).  
Studium by tak měl/a ukončit nejpozději  
k 31. 8. 2025. Pokud neuspěje u státnic,  
může je 1× do jednoho roku od svého neúspěchu  
opakovat, tak aby studium řádně ukončil/a  
do 31. 8. 2026. 
 
Student/ka, který/která se ke studiu na FAMU  
zapsal/a 31. 8. 2020, nicméně v průběhu studia  
po 2 letech ze závažných zdravotních důvodů  
či z důvodů mateřské a rodičovské dovolené  
studium přerušil/a. Tato doba se nezapočítává  
do maximální doby studia. V době přerušení není 
studentem (nemá status studenta, nemůže chodit  
na přednášky, nemůže skládat zkoušky a nemůže  
ani točit). Do studia nastoupí znovu po 2 letech 
a začne mu/jí znovu běžet doba studia. Pokud  
studium neukončí do 31. 8. 2026, bude vyměřen  
poplatek za delší dobu studia. Nicméně celé studium 
musí ukončit do 31. 8. 2028, a to včetně státnic. 

Obecné pokyny – maximální doba  
a standardní doba studia, přerušení studia
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Přímá výuka probíhá zejména formou přednášek, 
seminářů, cvičení, dílen, praxe a kombinací 
těchto forem. 
 
Na AMU jsou předměty těchto kategorií:  
a) povinné předměty hlavní – klauzury 
b) povinné předměty bez možnosti 
     opakovaného zapsání 
c) povinné předměty s možností  
     opakovanéhozapsání 
d) povinně volitelné předměty 
e) volitelné předměty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice  
„A, B, C, D, E, F“:  
A (výborný výkon převyšující daná kritéria)  
B (nadprůměrný výkon s minimem chyb) 
C (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)  
D (přijatelný výkon s větším počtem chyb) 
E (výkon vykazující minimální naplnění kritérií) 
F (nepřijatelný výkon) 
 
Teoretická práce 
Bakalářskou prací student prokazuje, že je scho-
pen samostatně řešit zadaný problém, provést 
potřebnou rešerši sekundární literatury, případně 
reflektovat vlastní tvůrčí činnost. Pokud je  
písemná bakalářská práce doplňkem absolvent-
ského výkonu, je její minimální rozsah 20 normo-
stran (36 000 znaků včetně mezer, bez seznamu 
literatury a případných příloh).

Další informace ke studiu
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Oslovování na akademické půdě 
 
Bakalářské studium 
První meta, které lze po složení absolventského 
slibu při promocích dosáhnout, je bakalářský di-
plom. Bakalářem (Bc., BcA. – umění) se stanete 
již složením. Titul se uvádí před jménem, ale  
obvykle se jím neoslovuje. 
 
Magisterské studium 
Druhá meta je ukončení magisterského studia. 
Jedná se o navazující studium na bakaláře, o pěti-
leté (např. právnické) nebo šestileté (např. lékař-
ské) studijní obory. V případě, že splníte všechny 
studijní povinnosti, získáte oprávnění užívat  
některý z následujících titulů, které se uvádějí 
před jménem. 
 
Absolventy s titulem magistr (Mgr., MgA. – 
umění) oslovujeme paní magistro nebo  
pane magistře. 
 
Nositele titulu inženýr (Ing.) oslovujeme  
paní inženýrko nebo pane inženýre. 
 
Oslovení paní doktorko nebo pane doktore  
patří po ukončení magisterského studia pouze  
absolventům lékařských oborů – MUDr.  
(všeobecné lékařství), MDDr. (zubní lékařství), 
MVDr. (doktor veterinární medicíny). 
 
Státní rigorózní zkouška („malý doktorát“) 
U „nadstavby“ v podobě státní rigorózní zkoušky 
u některých magistrů dojde ke změně titulu a oslo-
vení na doktor. Jedná se o nositele titulů JUDr., 
PaedDr., PhDr., PharmDr., RNDr., ThDr. a některé 
další, které se dnes už neudělují, např. RSDr. 
 
Doktorské studium 
Jediný titul, který se v současnosti uděluje  
u tradičních studií v českých zemích a který se 
uvádí za jménem, je Ph.D. (příp. Th.D. – doktor  
teologie). Dříve se udělovaly vědecké hodnosti 

CSc. – kandidát věd, DrSc. – doktor věd, a později 
ještě titul Dr., který se může uvádět i před jménem. 
 
Nositele Ph.D., Th.D. nebo Dr. oslovujeme paní 
doktorko nebo pane doktore. 
 
Nositele CSc. a DrSc. oslovujeme jiným titulem, 
obvykle uvedeným před jménem. To je pravděpo-
dobně důvod, proč tak někteří lidé oslovují také 
osoby s Ph.D. 
 
Paní docentka / pan docent 
Teprve až po absolvování doktorských studií (s vý-
jimkou uměleckých oborů), po splnění všech poža-
dovaných kritérií a po úspěšném habilitačním řízení 
se uděluje vysokoškolským učitelům titul docent. 
 
Je to poměrně dlouhá cesta, protože v kritériích 
pro habilitace je zakotvena i podmínka minimální 
doby působení na vysoké škole. Paní docentky  
a páni docenti používají zkratku doc. před jménem. 
 
Titul profesor 
Teprve až docenti mohou usilovat o titul profesor. 
Dosáhnout na tento titul znamená být opravdu vý-
jimečnou osobností. Získat ho trvá dlouhou dobu. 
Požadavky na profesuru lze vyjádřit následovně: 
Chce se po nich minimálně dvakrát tolik co po  
docentech, a někdy ani to nestačí… 
 
1. Platí pravidlo, že dotyčnou osobu oslovujeme 
vždy jedním, a to nejvyšším, titulem nebo hod-
ností. A to dokonce i tehdy, pokud má učitel 
mnoho titulů před jménem a mnoho titulů za  
jménem. To, že se oslovuje 5. pádem, by mělo  
být automatické. 
 
2. Aby život na vysoké škole nebyl úplně jednodu-
chý, můžeme se setkat ještě s dalšími oslove-
ními, která plynou z akademické funkce, kterou 
dotyčný/dotyčná zastává. Běžně se tak setkáme  
s rektory, prorektory, děkany, proděkany, kvestory, 
tajemníky… Nebojte se je používat. 

Další informace ke studiu
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Nezapomenout v KOSu  
a) Zkontrolovat osobní údaje  
b) Vložit číslo bankovního účtu  
     (podmínka pro přidělení ubytovacího stipendia)  
c) Nastavit přesměrování e-mailu  
     (pokud nechcete sledovat školní e-mailovou  
     schránku)  
 
Co si pamatovat  
https://kos.amu.cz – studijní informační systém  
https://www.amu.cz – webové stránky školy  
https://sp.amu.cz/ – studijní plány  
https://www.amu.cz/cs/studium/ – rozcestník 
studijních informací společných pro celou AMU  
 
Rozlišovat „zapsání předmětu“  
a „zápis do rozvrhu“.  
 

Když něco nefunguje v KOSu  
kontaktujte pc@amu.cz 
 
Zapomněli jste heslo? 
Heslo si můžete obnovit (pouze osobně)  
u správce počítačové sítě fakulty nebo  
v počítačovém centru na rektorátu.  
 
Máte pochybnosti o fungování KOSu?  
Kontaktujte počítačové centrum e-mailem:  
pc@amu.cz nebo oldrich.vlcek@amu.cz 

Studijní informační systém neboli KOS 
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