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Zahájení 

• Žadatel:   FAMO v Písku 

• Partneři projektu:  KODAK LIMITED Ltd. 

 
• UPP, Soundsquare, FRMOL (stěžejní) 

• ADC, APA, ALBO (servisní) 



Popis projektu 

Navázání trvalé spolupráce s partnery 

 
    - setkávání se za účelem předávání informací, zkušeností 
 a podpory 

    - navázání obousměrné komunikace s cílem intenzity, 
 partnerství v širokém spektru aktivit 

    - dlouhodobá spolupráce prostřednictvím stáží a praxí 



Klíčové aktivity projektu 

• Navázání komunikace 

• Založení komunikační platformy 

• Studentské práce,  
tématicky zaměřená kolokvia (workshopy) 

• Praxe a odborné stáže pro studenty 

• Odborné zahraniční stáže pro akademiky 

• Vyhodnocení projektu, 
stanovení postupu a metodiky pro další pokračování 
započaté spolupráce s partnery 

 



Tématické obory projektu: 

o PRODUKCE 

o PUBLICISTIKA a DOKUMENT 

o POSTPRODUKČNÍ TECHNOLOGIE 

o HUDBA a AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLO 

o REKLAMA a TV REKLAMA 

o SCÉNÁRISTIKA a DRAMATURGIE 



Financování projektu 

Celý projekt je financován za 100% finanční podpory z: 

 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR 

 Evropských sociálních fondů 

 

Tato podpora je čerpána z operačního programu:  

OPVK - „Operační program pro vzdělání a konkurenceschopnost“ 

z prioritní osy:  „Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj“ 

 a oblast podpory se nazývá: „Partnerství a sítě“. 



Generální partner projektu: 

KODAK LIMITED Ltd. 
 

Daniel Večeřa 



Partner projektu: 

SOUNDSQUARE a.s. 
 

Radim Janeš 



Partner projektu: 

UPP 
Universal Production Partners a.s. 

 

Vít Komrzý 



Partner projektu: 

FRMOL s.r.o. 
 

Tomáš Schäfer 



Partner projektu: 

ADC 
Art Directors Club ČR 

 

Eduard Kauba 

 



Partner projektu: 

APA 
Asociace Producentů v Audiovizi 

 

Helena Uldrichová 

 



Partner projektu: 

ALBO s.r.o. 
 

Aleš Boštička 



Žadatel projektu: 

FAMO a projekt 

očima jejího ředitele Miloňe Terče 
 

Akademici, kteří se aktivně zapojí zejména do přípravy kolokvií: 

Produkce:    Eliška Sekavová, Aleš Týbl  

Publicistika a dokument:  Jana Hádková, František Karvánek 

Postprodukční technologie: Eva Bobková, Pavel Kubant 

Hudba a audiovizuální dílo: Karel Jaroš, Jiří Zobač 
Reklama a TV reklama:  F.A.Brabec, Martin Preiss 

Scénáristika a dramaturgie: Marek Epstein, Karel Čabrádek 

 



Komunikační platforma: 

www.famopisek.cz 

 

 www.famopisek.cz/forum 

http://www.famopisek.cz/
http://www.famopisek.cz/forum


Diskuse k projektu: 

• Diskuse na téma studentských prací? 

• Společné téma nebo „oborově“ zaměřené? 

• Možnost studentských praxí a stáží? 

• Možnost společných projektů? 

• Možné formy spolupráce? 

 

 

 

 



Diskuse k projektu: 

• Termíny kolokvií - workshopů? 

• Jak operativně reagovat v rámci výuky na FAMO 
na nové trendy a požadavky z praxe? 

• Stanovení úkolů pro jednotlivé subjekty 

 



Poděkování… 

Děkuji Vám všem za účast a podněty… 

Přeji Vám šťastnou cestu domů a krásný víkend! 

 

Nezapomeňte prosím: www.famopisek.cz 

    www.famopisek.cz/forum 

    vit.klasek@filmovka.cz 

 

     Klásek Vít, manažer projektu 

http://www.famopisek.cz/
http://www.famopisek.cz/forum
mailto:vit.klasek@filmovka.cz

