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Projekt „Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě“ bude ukončen dne 30. dubna 2014. Jako
klíčová aktivita č. 5 se před tímto termínem konala závěrečná konference projektu na téma
„Stav a perspektiva partnerství a spolupráce v oblasti filmové tvorby“.
Na úvod konference promluvil pan Pavel Lahodný, manažer projektu. Informoval o průběhu
realizace projektu a o jeho výsledcích. U každé z klíčových aktivit zmínil její cíl, způsob,
jakým byl naplněn, poznatky cílových skupin k jednotlivým aktivitám, výstupy těchto
klíčových aktivit a plány do budoucna.
Na pana Lahodného navázal ředitel FAMO pan Miloň Terč. Z hlediska příjemce ocenil, že
projekt umožnil pozvat na kolokvia význačné osobnosti filmového průmyslu z různých oborů
– kameraman, režisér, producent, zvukař, animátor, dramaturg, architekt… Setkání s těmito
lidmi, praktické zkušenosti, které předali studentům, odpovědi na dotazy – to vše bylo pro
studenty přínosné. Dále pan Terč zmínil praxe studentů, které se podařilo díky projektu
zajistit a dát jim tak možnost nahlédnout do jejich budoucího profesionálního života.
Za studenty vystoupil pan Zdeněk Kajer. Z pohledu této cílové skupiny vyzdvihl možnost
praxí v různých odborných firmách, které se zabývají natáčením, postprodukcí, produkcí. Ve
výběru vhodných firem studentům pomohly webové stránky projektu, kde si podle
zveřejněných zpráv z praxí mohli lépe vybrat firmu, kam by chtěli na praxi tak, aby pro ně
byla opravdu přínosem. Pro ty, kteří se nezúčastnili některých z kolokvií, je výhodou, že si
mohou na webových stránkách projektu najít záznamy toho nejdůležitějšího, co bylo
předmětem kolokvia.
Pan Daniel Večeřa jako zástupce partnera Kodak Limited promluvil z pohledu podnikatelské
sféry. Podle ohlasů na praxe studentů z této strany vyzdvihl znalosti studentů získané během
studia, opravdový zájem studentů využít praxi k procvičení těchto znalostí. I přes počáteční
nutné zaškolení studentů byly jejich praxe přínosem i pro firmy, studenti vykonávali zadané
úkoly a pomáhaly v pracovním procesu.
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Na závěr vystoupili akademičtí pracovníci, kteří se zúčastnili stáží v zahraničí, ke každé
navštívené vysoké škole byla jedna prezentace. Absolventi stáží informovali o vybavení
učeben, o technologických zařízeních používaných na jednotlivých školách, o uspořádání
studia, o propojení škol s profesionálními pracovišti, o možnostech studentů ukázat svoje
práce na různých festivalech.
Všichni aktivní účastníci konference potvrdili zájem o pokračování klíčových aktivit i po
skončení projektu. Firma Kodak Limited se zavázala pomáhat nadále s přípravou praxí,
s vyhledáváním vhodných pracovišť, s oslovováním profesionálů z různých oborů filmového
průmyslu a pozváním na kolokvia. FAMO bude zaměřovat studium na ty dovednosti a
znalosti, které firmy vyžadují. Bude každý rok na jaře organizovat 1 – 2 týdenní praxe pro
studenty. V případě zájmu akademických pracovníků o stáž v zahraničí tuto cestu zajistí
organizačně i finančně.
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