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Zpráva ze stáže pedagogů FAMO
v Edge Hill University, Velká Británie

Stáž se konala ve dnech 13. – 15.7.2015 v Edge Hill University, Media
department – Cinema and TV. Zúčastnili jsme se jí ve složení: Mgr. Michal Sup
(ateliér produkce), MgA. Jakub Lojda (ateliér kamery) a Veronika Lederová
(ateliér dokumentární tvorby).
S touto univerzitou nás pojí především program Erasmus, který je zaměřen na
výměnu studentů v rámci partnerských škol. Pravidelně vysíláme naše studenty
na tuto akademickou půdu a zpětně se hlásí i někteří její studenti na FAMO
v Písku.
Důležité je zdůraznit, že dle slov Carol Poole, která má výběr anglických studentů
pro FAMO v Písku na starosti, není úplně jednoduché splnit z jejich strany naše
podmínky pro přijetí. Na přijaté studenty máme vyšší nároky než má Edge Hill
University na české studenty.
Co se týká samotného studia, to je podobné tomu, jaké nabízíme na FAMO
v Písku s tím, že studenti Edge Hill University se věnují mnohem více teoretické
výuce. Neustále píšou eseje z týdne na týden – témata jsou různá podle
předmětů, které se vyučují. Pedagogové potřebují znát především vlastní názor
studentů a tímto způsobem ho podporují a aktivují.
Paradoxní je, že Edge Hill University je naprosto špičkově vybavena technikou,
ale filmy, které natáčejí studenti FAMO v Písku, jsou na vyšší úrovni. Zatímco tato
anglická univerzita pracuje s obrovským rozpočtem a poskytuje studentům
finance prakticky na cokoli, co se týká natáčení filmů, finance FAMO v Písku jsou
limitovány výší školného, které platí její studenti. Edge Hill University disponuje
špičkovými pracovišti na postprodukci obrazu a zvuku, tj. color grading, trikové
pracoviště a grafické pracoviště (některá se dají použít i pro reklamu), plně
vybaveným ateliérem s rozsáhlým světelným parkem - umožňující dálkové
"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky"

Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě
CZ.1.07/2.4.00/17.0122
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

ovládání světel - s odhlučněnými stěnami, dvěma kiny s digitální i analogovou
filmovou projekcí, dále několik animačních místností se softwarem pro digitální
animaci i studio loutkového filmu. Jejich studenti tedy mají nesrovnatelné
podmínky oproti FAMO v Písku, přesto ale naši studenti jsou schopni natočit
úspěšnější a dokonalejší snímky.
Edge Hill University zaujme vynikající polohou na začátku města Ormskirk,
nádherným areálem kampusu (přednáškové místnosti, mensa, ubytování přímo v
areálu), špičkovým technickým vybavením i výhodným autobusovým spojením
s centrem, což je plně využíváno studenty.
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