
Do Akademického senátu FAMU kandiduji z těchto důvodů: 

1.

Dialog především tam, kde jsem zastáncem jiného pojetí 
Mám rád FAMU a trápí mě, když už roky pozoruju, v jakých ego-bojích se potácí. Za nekonečností 
té zákopové války spatřuji nevůli si navzájem naslouchat a hledat zlatou střední cestu. Nepopírám, 
že řadu kroků děkana Michala Breganta jsem jako student vítal a v praxi svého studia je shledával 
jako zlepšení (zavedení praktik, příchod nových pedagogů na KDT, svobodnější atmosféra pro 
tvorbu). A souběžně nepopírám, že řadu kroků děkana Zdeňka Holého jsem viděl jako krajně 
nešťastné (rozdělení školy na dva zákopy, skandál s bossingem Jitky Hejtmanové, prohlášení 
FAMU za "plzeňská práva", záludné sesazení našeho vedoucího katedry prof. Karla Vachka atd.). 
Přesto nevidím cestu v tvrdohlavém upřednostňování toho, co je mi bližší, jediná cesta se ukrývá 
právě v dialogu mezi znepřátelenými tábory. Proto bych se jako senátor zásadně zasazoval o 
domluvu za každou cenu.


2.

Popularizace vnitřních procesů a fungování školy pro posluchače 
Pročítám diskuze ve FB skupině "FAMU - akademická obec" a opakovaně zjišťuji, že zde pod 
příspěvky typu "Dopis FAMU" a "9 bodů" objevují komentáře, jejichž argumentace postrádá 
základní povědomí o tom, jak škola a její orgány skutečně fungují. Rád bych se zasadil o výrazně 
větší informovanost v této věci především na straně posluchačů a posluchaček. Budu to ilustrovat 
příkladem: pakliže se zeptáte většiny členů akademické obce, kdo a podle jakých kritérií sestavuje 
komisi pro výběrové řízení na vedoucí kateder, budou tápat. To by se mělo změnit. A v ideálním 
případě do školních diskuzí vtáhnout výrazně větší a informovanější počet aktivních členů AO.


3.

Očišťování dobrého jména školy směrem k veřejnosti 
Lidé mimo filmovou bublinu, ale především novináři se mě neustále ptají, co se to na FAMU děje a 
zda se tam ještě vůbec učí, nebo spíš jen provozuje akademická politika. Pochopitelně tuším, 
odkud vítr vane. Vnitřní spory školy se přičiněním kohosi přestěhovaly na stránky Mladé fronty 
DNES a pod taktovkou přičinlivé Mirky Spáčilové se rozrostly do neuvěřitelných rozměrů: přizvala 
bývalé zhrzené pedagogy a své oblíbené absolventy a dala jim prostor o škole, obměněném 
pedagogickém sboru i studentech a jejich tvorbě trousit řadu zákeřných pomluv. Děkan Holý a 
jeho hysterické praní "špinavého" prádla na veřejnosti poškodilo značku a renomé FAMU jako 
nikdo předtím. Škody jsou nedozírné. - Škole unikají talenty, protože proč by se měly hlásit 
někam, když si čtou, že se tam nic kloudného nenaučí.

Rád bych se zasadil o nápravu a prostřednictvím svého přístupu do médii šířil povědomí, co se na 
FAMU podařilo a daří, co je v plánu, jak vlastně škola funguje. Plánuji kupříkladu vypomoci 
realizačnímu týmu Festivalu FAMU tuto stěžejní oslavu snažení našich posluchačů komunikovat 
navenek tak, aby povědomí o festivalu a zdařilých školních filmech proniklo do klíčových médií.


4.

Praxe a teorie ruku v ruce 
Z pozice senátora bych rád výrazně přispěl do diskuze o absenci, či přemíře filmového řemesla na 
škole. Už roky ze všech stran posloucháme, jak se na FAMU s příchodem, či odchodem toho 
nebo tamtoho vytratilo řemeslo, zákonitosti filmové řeči, praktická dramaturgie atd. Přitom moje 
vlastní výuka v rámci dílny 1. ročníku dokumentaristů, kterou jsem vedl řadu let po nástupu 
děkana Breganta, se právě na praktickou stránku tvorby filmu orientovala. A troufám si tvrdit, že 
dopadala na úrodnou půdu. V tomto stylu bych rád pokračoval - nejen jako pedagog, ale i jako 
senátor, který vnímá nutnost balancu mezi tříbením myšlení, teorií a praxí.


5.

Propojování kateder, neboť právě v bublinách klíčí válka 
Budu hledat všemožné cesty, jak hned od prvních ročníků přemosťovat zapouzdřenost kateder. 
Jako absolvent fotografie na střední grafické škole mě vždycky mrzelo, že fotografové a 
fotografky na FAMU stojí bokem dění. Sám jsem se jako student KDT takřka vůbec nepotkal s 
animátory, nebo scenáristy. Rád bych i v tomto přispěl ke změně.


Vít Klusák, KDT 
V Praze, dne 16. února 2021


