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Atlet nemůže běhat s penězma v kapsách.  
Musí běhat s nadějí v srdci a s hlavou zasněnou. 

Emil Zátopek



 

ÚVOD   
 

FAMU je vysoká filmová a televizní škola, která musí mít ambici vzdělávat a 
vychovávat studenty jako umělecký a technologický předvoj společnosti. 
Zásadně totiž ovlivňuje budoucnost české audiovizuální kultury.  

Rozhodl jsem se pro výhradně pragmatickou koncepci konkrétních kroků 
mířících ke změnám vedoucím k přeměně FAMU v moderní uměleckou školu. 
Vzhledem k tomu, že posledními třemi děkany byli teoretici, zdá se mi metoda 
konkrétních uchopitelných kroků aktuální.  

Spoléhám na součinnost osy vedení školy – vedení kateder – akademický senát 
při všech důležitých rozhodnutích. 

 

KONKRÉTNÍ NÁVRHY ZMĚN 
 

1. Změny FAMU jako celku  

Vrátit a přivést na FAMU další mimořádné osobnosti. Oživit a rozšířit rozhled 
studentů i prestiž školy. Vztah stávajících a nových pedagogů se studenty se 
musí co nejvíc přiblížit. FAMU je třeba doplnit o osobnosti nejen z filmu a 
televize, ale i z dalších oborů, namátkou: literatury, divadla, architektury, 
moderních komunikačních technologií a dalších. (Konkrétní jména mohu 
zveřejnit až po zaručené nabídce.) 

Rehabilitovat a zásadně inovovat dějiny umění, dějiny filmu a dějiny televize. 

Obnovit pravidelné povinné pondělní projekce a následné rozbory (pro všechny 
katedry). 

Zavést i projekce a přednášky, které vedou sami studenti. 

Zlepšit servis tvůrcům (i ve stylu M. Krumla z ČT /dříve NOVA/, který „zná 
všechny televize světa a jejich pořady a sežene je studijně“). Další interní 
webové stránky FAMU vedené technologem výroby, který konzultuje s tvůrci 
konkrétní technologická řešení natáčení i postprodukce.   

Upravit rytmus výuka–natáčení–výuka. Odstranit souběh vyučování ve škole a 
natáčení.  



 

Docházka – je příliš mnoho omluv studentů a jejich absencí na teoretické 
výuce.  

Sledovat docházku studentů i pedagogů (svoboda a odpovědnost). 

Bilance prostorů školy a ambice sehnat další prostory.  

Vrátnice jako dispečink. Je nemyslitelné, aby nebylo možno distribuovat 
kazety, scénáře a další materiály „Zásilkovnou“. 

Používat datové schránky. 

Umožnit práci v budově po 19.00, i bez zvláštního povolení. 

Připravit se na rekonstrukci klimatizace (min. 3 měsíce?). Udělat z této výluky 
výhodu. 

 

2. Efekt Rio de Janeiro – Parnas – Filmový klub  

Starosta Rio de Janeira vyčlenil milion dolarů na zavedení nočního veřejného 
osvětlení mořských pláží. Život města se zásadně proměnil, obyvatelé se začali 
každý večer scházet na plážích, přesunul se tam společenský život, jídlo, pití, 
sport, zábava. 

FAMU potřebuje takový prostor, otevřený klidně 24 hodin. Důstojné místo, 
kde se budeme scházet všichni, i přátelé z ostatních uměleckých škol, 
absolventi, hosté, pedagogové. Levné jídlo, program tvořený studenty FAMU 
(nejen filmy), zajímavá divadelní představení. Místo, kde mladé matky 
studentky mohou v klidu uložit děti.   Bude to Parnas?       

 

3. Katedry, Dílny, patronát 

Posílit vztah pedagog–student z Dílen na užší a osobnější. Možnost, aby si 
pedagog vybral svůj ročník a provázel a sledoval studenta v ostatních 
předmětech, v jeho praxi, mimoškolní tvůrčí práci i při účasti například na 
Erasmu apod., představil mu svoji práci, prostředí, ve kterém tvoří; podobně 
jako to dělal Jan Špáta nebo jako fungoval známý systém na KLAMU).  

Nemusí platit pro všechny katedry – viz systém KDT.  

I další zkoušky mimo dosavadní mohou být veřejné.  



 

Umožnit i studentům ostatních uměleckých škol (např. režie DAMU) více 
pracovat na cvičeních a filmech FAMU. Umožní to hledání dalších talentů, 
konkurenci, otevře možnost přestupu.  

Založit katedru filmové scénografie?   

Změnit katedru produkce?   

 

4. Revize současného ekonomického stavu a nutnost zlepšení 
ekonomických podmínek FAMU 

Zlepšit: platy pedagogů, počet stipendií. Získat prostředky na financování 
Parnasu, lepší stravování, lepší pracovní podmínky. To není populizmus, ale 
reálná potřeba, která vyžaduje konkrétní řešení (třeba i lobbing a další účinné 
postupy).   

Iniciovat a ovlivňovat výši rozpočtu FAMU, usilovat o získání generálního 
sponzora a další podporovatele. Ověřovat a zlepšovat ekonomický výsledek 
FAMU Inter (zatím jsem nedostal podklady, bilanci náklady – výnosy, ač jsem o 
ně žádal). Ověřit dosavadní sponzory a podporovatele školy a ověřit jejich plány 
s námi. Existuje možnost přesunů v rozpočtu FAMU, ale zjevně je nezbytná 
potřeba celkového navýšení.  

Dnešní plat pedagoga FAMU (na plný úvazek) není vyšší než plat učitelky 
v mateřské škole.   

 

5. Praktická cvičení studentů FAMU 

Přesněji definovat praktická cvičení na ta, která jsou určena k dílčímu osvojení 
řemesla, a přesněji definovat cvičení a filmy, u nichž je nutné plné zabezpečení 
postprodukce. 

Otevřít další prostor pro realizaci filmů a AVD. 

Film 24 – libovolné týmy i se studenty z DAMU, AVU, UMPRUM apod. „Ráno 
zadání a večer projekce“, jednou měsíčně. 

Doplnit stav Studia o další profesionální produkční.  

Závazné dodržování výrobních plánů. (Děkuji Karle S.) 

  



 

6. Emancipace FAMU a její ambice  

FAMU je základní součástí budoucnosti české audiovizuální kultury. Je třeba s ní 
také tak zacházet. Není jen dalším zaměnitelným mezinárodním filmovým 
učilištěm.    

Vzhled budovy FAMU Lažanský palác, stejně jako webové stránky školy, jsou 
signály z jiných století a není poznat, jakou představují vysokou školu.  

Je třeba s tím něco udělat. Přijde samostatný PR kolega, který se zaměří na 
moderní propagaci FAMU, kateder, našich filmů, studentů, pedagogů. Je třeba 
zmodernizovat FB stránky a další. Změnit design budovy (stylem podobným 
Žižkovské telekomunikační věži), deklarovat navenek myšlenkový potenciál 
studentů, pedagogů, zaměstnanců a jejich umělecké a občanské postoje.      

Musíme usilovat o vlastní pravidelný program FAMU ve vysílání České televize 
nebo jinde. Využít našeho fondu archivu filmů pro prezentaci na internetu. 
Zapojit do propagace i osobnosti pedagogů. Dále je třeba výrazně zvýšit 
spolupráci FAMU s Českou televizí, Fondem kinematografie, NFA a vybranými 
subjekty distribuce, festivalů a dalších.  

Je AMU naší servisní organizací, nebo je to naše generální ředitelství? 

 

 

ZÁVĚR 
 
Úmyslně jsem zcela vynechal hodnocení současného stavu školy a AMU, 
nevěnoval jsem se teorii vzdělání a kultury. Rozhodl jsem se pro praktickou 
verzi výčtu toho, co si myslím, že FAMU čeká a co konkrétně potřebuje. Rád 
budu spolupracovat s vedením školy, kateder, provozu, AS. Je třeba společně 
hledat některá řešení a odpovědi na mnoho otázek. Koncepce složená z 
konkrétních kroků má tu výhodu, že se dá napsat na nástěnku po bodech, 
krocích a lze kontrolovat její plnění. V tom vycházím ze své praxe a zkušeností.     
 

  



 

ODKAZY, CITACE, HESLA, ZDROJE, KONZULTACE 
 

Č. K. Ad sepětí studentů s pedagogy i v praxi  

Všechny mé filmy produkovali studenti mé Dílny produkce FAMU: Nuda v Brně 
– Šárka Dvořáková, Hrubeš a Mareš – Lucia Kršáková, Karamazovi – Barbora 
Kinkalová, … a bude hůř – Petr Koza, Sluneční stát – Šárka Dvořáková, 
Všechno bude fajn – Klára Žaloudková, Klíč k určování trpaslíků – Šárka 
Dvořáková, Zlatá šedesátá (40 dílů à 1 hod.) – Bára Příkaská. 

 

Pod čarami: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ostravský rodák Karel Reisz jednoho dne v roce 1952 pověsil na kino filmového 
archivu ceduli Free Cinema, pak se vrátil a dopsal Thursday. Odstartoval tak 
nejvýznamnější éru anglické kinematografie.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O ikoně světové televizní tvorby – BBC – se říkalo, že padne-li vláda, ředitel BBC 
zůstane. V den invaze do Iráku odvysílala BBC zprávu, že v Iráku nejsou zbraně 
hromadného ničení. Okamžitě byl odvolán její ředitel Greg Dyke. Po letech se 
mu britská vláda omluvila. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přednášky Milana Kundery jsou už jen vzpomínkou, ale setkání s Karlem 
Vachkem zásadně změnilo můj život. (jeden mladší kolega) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Albert Serra, katalánský režisér, řekl v rozhovoru pro francouzské noviny 
Libération (název novin mluví za vše):  

Et pas d´ecole de cinéma? Pourquoi faire? Est-ce-qu´il y a des écoles de 
rock´n´roll? 

Volně: Existuje snad vysoká škola rock-n-rollu? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 

Pod dlažbou je pláž – film o smyslu a budoucnosti televize veřejné služby: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10558218896-pod-dlazbou-je-
plaz/21354215470/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.dokrevue.cz/clanky/poslani-famu-pohledem-jejich-6-dekanu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K ověření bodů pragmatické koncepce konkrétních změn FAMU jsem využil 
těchto zdrojů a konzultací:  

 

Inspirace:  

výběrové řízení na obsazení místa ředitele Národního divadla ak. architekt 
Daniel Dvořák, 2001 

Ostrava EHNK 2015 

Adam Gebrian 

projekty kandidátů minulého období: Martin Vadas, Ladislav Šerý, Marek 
Hovorka, Zdeněk Holý, Jiří Vlach  

 

Konzultace:  

Radim Procházka 

ředitel studia FAMU Ondřej Šejnoha 

děkanka DAMU Doubravka Svobodová 

exděkan FAMU prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. 

Petr Buňata 

studenti a pedagogové kateder FAMU 

http://www.dokrevue.cz/clanky/poslani-famu-pohledem-jejich-6-dekanu



