
PROJEKT ROZVOJE FAMU 
v letech 2020-2024 

 
Jan Štern 

 
 
 
I.    PRINCIPY 
 
 
PROČ JSEM NA FAMU 
 
"Já opravdu věřím, že jsou věci, které by nikdo nespatřil, kdybych je 
nenafotila." 
                                                                                       Diane Arbus 
 
FAMU je výjimečná škola sdružující talentované lidi, kteří se chtějí realizovat v 
oblasti filmové tvorby. U těchto lidí kromě vrozeného talentu nebo múzičnosti 
se předpokládá elementární touha dělat filmy a jejich prostřednictvím měnit 
svět, protože věří tomu, že s každým novým kvalitním filmem se svět změní (i 
když nepatrně) k lepšímu. 
 
Jinými slovy u studentů FAMU předpokládáme étos, který u jiných škol není 
zapotřebí. FAMU není jen učilištěm filmového řemesla použitelného v reklamě 
nebo v zábavě. FAMU by mělo být místem, které pěstuje ve studentech 
zmíněný étos, navazuje na něj a rozvíjí ho. Bez toho celá práce nedává v 
podstatě smysl. Vím, že je to vlastně samozřejmé, ale potřebuji to hned na 
začátku říct.     
 
V mých představách je FAMU otevřeným kolegiálním prostředím, v němž se 
studenti mezi sebou navzájem radí o svých projektech, scénářích a filmech, 
konzultují svou práci s ostatními, protože v nich nevidí konkurenci, ale 
spolupracovníky na společném díle, a tím je film. V ideálním případě by na 
FAMU mělo vzniknout něco jako zárodek budoucí generace tvůrců spojených 
generační výpovědí, založené na sdílených estetických principech, na 
příbuzném vidění světa a  společných tématech. Často skloňovaná nová vlna 
z 60.let částečně také vznikala už na FAMU a příznačné pro ni bylo neustálé 
prolínání, diskuse a sdílení tvorby.   
 
 
Mým cílem je maximálně přiblížit systém výuky na FAMU poměrům, které 
vládnou v praxi, a to zejména u hraného filmu. V praxi o tom, co se bude točit, 
nerozhodují jen režiséři. Naopak o vzniku velké části projektů rozhodují 
producenti ve spolupráci se scénáristy, kteří společně vyvíjejí projekty od 
prvního nápadu přes námět až po scénář, a teprve poté přizvou ke spolupráci 
režiséra.  Vývoj filmového projektu je fáze výroby, která je pro budoucí úspěch 
filmu určující. Tato fáze coby součást praktické výuky však na FAMU téměř 
neexistuje.  Proto ve svém projektu přicházím s novinkami v systému 
praktické výuky. 
 



 
CO JE ÚKOLEM DĚKANA 
 
Krize, kterou FAMU prošla v souvislosti s odvoláváním stávajícího děkana, 
otevřela otázku role děkana na škole. Je třeba obecně diskutovat o jeho 
úloze, kompetencích, jeho postavení v rámci školy i o jeho legitimitě.   
 
I když je organizace řízení na FAMU postaveno na klasické liniové 
hierarchické pyramidě,  ve skutečnosti funguje spíše jako síťová horizontální 
struktura. V administrativních a organizačních záležitostech platí klasická 
hierarchie, kdy nadřízený orgán řídí podřízené články. Ovšem v tom hlavním, 
a sice v předmětu své činnosti - vzdělávat a vychovávat umělecké osobnosti - 
je FAMU horizontální síťovou strukturou, kde hlavním nástrojem řízení je 
přesvědčování na základě diskuse. Podřízený článek má do jisté míry 
svobodu danou múzickým charakterem činnosti a může se vzepřít příkazu 
shora, není-li v souladu s jeho uměleckým přesvědčením.  
 
Děkan by měl ustát situace, kdy se mu podřízený pedagog z uměleckých 
důvodů vzepře, a měl by takovou situaci řešit na širším fóru lidí z příslušné 
profese.  Teprve dá-li mu takové fórum za pravdu, může prosazovat svoji 
představu administrativním nátlakem, daným jeho nadřízeným postavením.   
 
Děkan přichází do své funkce s koncepcí, na jejímž základě byl zvolen 
Akademickým senátem, a tato koncepce by měla být srozumitelná a 
profesionálně přijatelná. Má právo si vybrat takové spolupracovníky, kteří jsou 
s jeho koncepcí srozuměni. Koncepce (schválená AS) dává děkanovi 
legitimitu k jeho rozhodnutím. Děkan nemůže rozhodovat jen na základě 
formální nadřízenosti.  Svou administrativní pravomoc by měl využít jen jako 
poslední východisko. Jeho hlavní silou je autorita, plynoucí současně i z jeho 
koncepce. V minulosti se bohužel stávalo, že koncepce byla natolik obecná 
nebo nesrozumitelná, že  děkanovo rozhodování se měnilo v nesrozumitelnou 
libovůli, která pak namísto koncepčního nesouladu získávala podobu 
osobního sporu .  
 
Děkan má právo prosazovat svou koncepci a k jejímu naplnění si vybírat 
vhodné spolupracovníky.  
 
 
ROLE PEDAGOGA - VÝCHOVA OSOBNOSTÍ 
 
Mám-li co nejpřesněji popsat hlavní úlohu pedagoga na umělecké škole, pak 
budu parafrázovat větu z knihy The Art of Script Editing od Karola Griffithse, v 
níž mimo jiné popisuje, jak má vypadat přístup dramaturga k autorovi: 
pedagog (dramaturg) musí vždy pamatovat na to, že je tu kvůli tomu, aby 
studentům (autorovi) pomohl najít jejich vlastní odpovědi...ne jim diktovat 
způsob, jak točit či psát. Je to těžké zvláště proto, že pedagogové učí 
studenty řemeslo a zpočátku je takový přístup těžko realizovatelný. Ale s 
postupující dobou, jak si studenti osvojují řemeslo, měl by takový přístup 
převažovat. Cílem je chovat se ke studentům jako k autorům a tvůrcům, 
rozvíjet jejich vnitřní vlohy, napomáhat jejich růstu a autonomnímu myšlení.  



 
Studenti jsou vedeni k tomu, aby se dívali na filmovou historii i na velká díla 
současnosti v různých kritických kontextech, ale hlavně jako  na zdroj 
inspirace pro praktické koncepty, kterými mohou rámovat, kriticky reflektovat 
a rozvíjet svůj vlastní způsob filmové tvorby. Rozvíjejí svojí vlastní tvůrčí 
činnost a dostávají příležitost spolu s kolegy, pedagogy a profesionály z oboru 
v různých dílnách a seminářích vystavit své záměry a výsledky kritické reflexi, 
aniž by to nějak omezovalo jejich vlastní umělecký názor.   
 
V rámci filmových cvičení natáčejí studenti filmy, jejichž  obsah a provedení 
jsou plně diskutovány  a dostává se jim kritické zpětné vazby, ale v posledku 
mají studenti úplnou uměleckou svobodu. Je to příležitost k procvičování 
vlastních tvůrčích schopností, příležitost spatřit své ideje uvedené v život v 
reálném filmu, příležitost spolupracovat s kolegy ve filmovém štábu a získávat 
tak praktické zkušenosti a profesionální návyky i pracovní disciplínu. 
 
 
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 
 
FAMU jako umělecká škola nese zvláštní odpovědnost za společnost a v 
širším smyslu i za svět. Film je svým charakterem, obrazovou formou sdělení, 
svým vlivem, svou schopností komunikovat s velkou částí společnosti, ale i 
svou rozpočtovou náročností  výsostně společenskou záležitostí. Tvůrci filmů  
by měli za své filmy cítit obzvláštní odpovědnost vůči společnosti, v níž žijí. 
Jestliže ministr vnitra odmítne veřejně přijmout čtyřicet válečných sirotků, tak 
filmaři nemohou mlčet. Film je ze své podstaty angažovaný. Absolvent FAMU 
není jen režisér, scénárista, kameraman, producent nebo střihač, je to to 
rovněž morální osobnost, občan, člověk vědomý si celkových souvislostí, 
člověk hledající smysl věcí, neboli filmař. Filmař je víc než jen filmový 
profesionál a FAMU má vychovávat filmaře.  
 



II.    OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ 
 
 
Film je dnes součástí každodenního života. Jeho zevšednění však vede k 
banalizaci audiovizuálního jazyka a ke stavu jakési estetické otupělosti v 
oblasti médií, kinematografie a televize. Proto je akademické vzdělávání 
v audiovizuální oblasti důležitější než kdy jindy, protože umožňuje mladým 
filmařům plně se ponořit do filmového jazyka a zkoumat jeho možnosti. 
 
Ve světě, který přetéká audiovizuálními materiály, je  tvorba v této v oblasti 
náročnější. Hrozí riziko, že mladí tvůrci budou reprodukovat to, co už někde 
viděli. FAMU poskytuje prostředí pro spolupráci a objevování nových forem, 
které má studenty vést k originálním a vizionářským výsledkům, pomáhat jim 
odhalovat hrozby banality a klišé, bojovat s nimi. Škola má pěstovat ve 
studentech filmové myšlení, které jim umožní osvojit si filmovou poetiku a 
porozumět jejím sdělením, dá jim nahlédnout do vnitřní struktury filmového 
scénáře jako specifického dramaticko-literárního útvaru a  odkryje jim vnitřní 
povahu filmu jako svébytného fenoménu. 
 
Čas studia je také časem uměleckého rozvoje, inspirace a poznávání sebe 
sama a světa. Studenti rozvíjejí svou citlivost, talent a individualitu. Mají šanci 
vyzkoušet si nekonvenční přístupy, podstupovat rizika a dělat chyby. Při 
tvorbě sami studenti hledají význam a formu, která je nejvhodnější pro jeho 
vyjádření. Současně si rozšiřují intelektuální horizonty a prohlubují znalosti o 
kultuře v širším slova smyslu. Teoretická i praktická část výukového programu 
slouží k rozvoji kreativity, představivosti a odvážného myšlení, bez slepého 
podřizování se zavedeným vzorcům. 
 
Studenti by měli přemýšlet o tom, co chtějí vyjádřit, a pak experimentovat v 
procesu tvorby. Neměli by si však přestat klást otázky: Proč vyprávět tento 
příběh? Jaký postup mám pro něj zvolit? Co jím chci sdělit? 
 
Cílem FAMU je naučit studenty takovým přístupům k tvorbě, které jim 
napomohou rozvíjet svou vlastní tvůrčí osobnost, uměleckou řeč a pochopit 
místo a úlohu audiovizuální tvorby v moderní společnosti.. 
 
 
FILMOVÁ ŘEČ 
 
Filmová řeč není jen systém výrazových prostředků, které tvoří součást 
filmového řemesla, ale také soustava uměleckých postupů, které odkrývají 
vnitřní povahu událostí, lidských skutků a skutečnosti. Všichni studenti FAMU 
nejen režiséři, kameramani a střihači, ale i scenáristé, produkční a producenti 
by se měli detailně a důkladně seznámit s tímto základním filmovým 
nástrojem. Budoucí filmaři by měli porozumět používání a smyslu filmových 
prostředků, a tím se odlišit od běžného diváka, kterého obvykle pohltí děj a 
použití výrazových prostředků mu uniká.  Filmová řeč by měla budoucí filmaře 
spojovat a umožňovat rozvoj vzájemného chápání a spolupráce při tvorbě 
filmů. Filmová řeč je pro film něco jako matematika pro vědu. Umožňuje 
umělecké uchopení světa a vede k jeho hlubšímu chápání.   



 
 
STRUKTURA VYPRÁVĚNÍ 
 
Každý student FAMU by měl po absolvování školy detailně a do hloubky 
poznat způsob psaní kvalitních scénářů, měl by být schopen na první přečtení 
rozeznat dobrý scénář od špatného a fundovaně svůj názor zdůvodnit. 
Vypadá to jako samozřejmost, ale zkušenost mi říká, že filmaři sice dobrý 
scénář většinou poznají, ale velmi často nepoznají scénář špatný nebo 
průměrný, který nelze ani sebevětší snahou vylepšit. Viděl jsem mnohokrát 
nekonečně přepisované scénáře, které obsahově lítaly od zdi ke zdi, aniž by 
jim to příliš pomohlo. Na FAMU je dost času a prostoru k tomu, aby si studenti 
osvojili schopnost rozeznat kvalitu scénáře a pochopit, v čem kvalita spočívá.    
 
 
FILOSOFIE FILMU 
 
Film je nejen výpovědí o člověku, společnosti a o světě, ale je také 
fenoménem světa jako takového. Je tedy něčím, co stojí samo o sobě za 
zkoumání a kritickou reflexi. Klademe si nejen otázku, o čem film je, co nám 
odkrývá, ale i jaký je jeho smysl,  jaké otázky našeho bytí ve světě klade a  
má-li smysl takové otázky klást.  
 
Film je globálním nosičem kulturních kódů, má schopnost je rozsévat po 
celém světě. Když v 90.letech američtí filmaři (Lynch, bratři Coeni, Tarantino, 
Jarmusch) odkryli, že zlo v postmoderní době je groteskní a vytvořili k tomu 
odpovídající filmovou formu kruté černé komedie, rozšířilo se toto téma a jeho 
estetická podoba do téměř všech národních kinematografií. Zabijáci s duší 
dítěte se stali filmovými hrdiny. Film objevil groteskní zlo, číhající za tenkými 
zdmi konzumerismu a hédonismu,  připravené vtrhnout do našich životů.  
Groteskní zlo se díky filmu stalo planetárním fenoménem.  
 
Uvádím tento příklad jako doklad toho, že film je zdrojem filosofického 
poznání a je schopen ovlivnit globální společenské vědomí. Ve studentech je 
třeba pěstovat myšlení o filosofické a sociologické stránce filmu. Měli  by 
rozumět vnitřní povaze filmu, který není jen uměleckým artefaktem, ale také 
společenským fenoménem,  realitu nejen reflektující, ale i utvářející.     
 
 
 
AKADEMICKÁ ÚROVEŇ VÝUKY 
 
Bude třeba projít si výuku jednotlivých předmětů na všech katedrách a 
posoudit, nakolik odpovídají principům a požadavkům popsaným v této 
kapitole, zda rozšířit výuku těch předmětů, které jdou v duchu popsaných 
principů, nakolik zavést nové předměty. Je třeba stále reflektovat úroveň a 
náročnost předmětů, nakolik odpovídají současnému stavu vědění, filmových 
postupů a situaci v jednotlivých filmových profesích.  FAMU je akademií, 
nikoliv uměleckým učilištěm, výuka musí být na akademické úrovni, v tom 
spočívá jedinečnost FAMU.       



III.    ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ 
 
 
SYSTÉM FUNGOVÁNÍ 
 
FAMU se výrazně liší od ostatních vysokých škol tím, že jednotlivé obory, 
které vyučuje, jsou rovnou profesemi. Zatímco na vysoké škole ekonomické 
projde student všemi obory ekonomie, ale ve finále je z něj ekonom, stejně 
tak to platí pro lékařskou fakultu, jejíž absolvent je lékař, absolvent právnické 
fakulty je právník, tak oproti tomu absolvent FAMU není filmař, ale režisér, 
střihač, kameraman, produkční, scénárista, dramaturg, zvukař nebo fotograf. 
Od prvního okamžiku svého pobytu na FAMU student zná přesně svojí 
budoucí profesi a celé studium se na ní připravuje. Na většině ostatních škol 
je to jiné, student studuje školu, prochází jednotlivé obory a teprve v praxi se 
začne na některý z oborů specializovat. Většina škol má tedy univerzální a 
obecný charakter, který školu sjednocuje v jeden ucelený učební systém. Na 
FAMU je každá katedra svým způsobem malou fakultou. Katedry víceméně 
žijí svým životem, škola jim slouží více jako servis zabezpečující výuku 
doplňujících předmětů a nezbytnou administrativu, než jako společně sdílený 
svět výuky, na němž katedry participují.  
 
To není v žádném případě kritika, to je snaha o pochopení současného stavu 
na FAMU. Stále slyším volání po propojení kateder, stále slyším stížnosti na 
sobecké chování kateder, na jejich neochotu vzájemně spolupracovat. Ale 
myslím, že je to výsledkem objektivního stavu věcí. Že nejde o neochotu nebo 
sobectví, ale o přirozený stav věcí, kdy obory jednotlivých kateder jsou 
současně výslednou profesí.  
 
FAMU se musí rozhodnout, zda je federací kateder spojených administrativně 
v jeden celek, nebo školou (akademií), která vychovává nejen budoucí 
režiséry, střihače, scénáristy, zvukaře, kameramany, ale také filmaře. Jde o 
to, kolik toho mají z hlediska absolvované výuky studenti  společného, 
abychom o nich mohli říct, že absolvovali FAMU a ne jen svůj obor.   
 
Osobně si myslím, že současný stav hodně autonomní existence jednotlivých 
kateder je sice pochopitelný, ale zároveň je to problém. Film je společným 
dílem všech profesí, jejich spolupráce je rozhodujícím faktorem pro úspěšnou 
realizaci filmu. Nakonec studenti spolupracují při praktické výuce, ale je 
otázkou, zda je to dost.  Slyšel jsem, že jeden studentský film je posuzován 
celkem v pěti klauzurách v rámci jednotlivých kateder, jejichž studenti se na 
filmu podíleli. Takže svojí klauzuru si s týmž filmem udělá katedra režie, 
katedra kamery, katedra střihu, katedra zvuku a katedra produkce. Proč se 
neudělá jedna klauzura,  na níž by se všichni účastnili? Prý to jinak nejde 
logisticky zařídit. Asi ne, ale stejně to nechápu.  
 
Dle mého soudu se s tím musí něco udělat. Federace kateder jen stěží 
vychová filmové osobnosti a tvůrce, protože tomu vždycky bude chybět 
společný základ a étos. Budeme vychovávat profesionální solitéry uzavřené 
ve svých profesích, což je málo. Možná i to je příčinou, proč FAMU vychovává 



tak málo velkých tvůrčích osobností. Mnou navrhované změny jdou směrem k 
posilování ducha jedné školy, jednoho filmařského kolektivu.       
 
 
FINANCE 
 
Tíživým problémem FAMU jako ostatně na všech vysokých školách jsou 
nízké platy pedagogů, které neodpovídají kvalitě a kvalifikační úrovni 
vykonávané práce. Dokonce i ve srovnání s jinými vysokými školami jsou 
platy nižší. Možná, že se tak historicky stalo také díky tomu, že při jejich 
stanovování se předpokládalo, že si většina pedagogů snadno vydělá prací 
pro film.  To určitě není dobrý přístup a musí se změnit. Nicméně finance jsou 
objektivně omezené.  
 
Je několik cest, jak zvýšit objem prostředků pro zvýšení platové úrovně 
pedagogů. Stejně jako jiné vysoké školy FAMU získává finance z grantů v 
rámci vědeckovýzkumné činnosti. Ovšem tato činnost se v rámci umělecké 
školy jen obtížně realizuje. FAMU má možnost jako jiné umělecké školy získat 
prostředky za umělecká díla vytvořená pedagogy a studenty FAMU evidovaná 
v Registru uměleckých výstupů (RUV) při ministerstvu školství. Za získané 
body za umělecká díla vytvořená pedagogy a studenty FAMU jsou z 
prostředků ministerstva školství přidělovány dodatečné peníze do fondu 
odměn. V této oblasti má FAMU jisté rezervy,  jiné umělecké školy mají v této 
oblasti relativně lepší výsledky. Další možností, jak si mohou pedagogové 
FAMU vydělat více peněz, je výuka zahraničních studentů v rámci FAMU 
International, která je lépe honorována. Taková je praxe i na jiných vysokých 
školách a je to určitě pro pedagogy vítaná možnost i  s tím, že si rozšiřují 
svoje pedagogické možnosti.    
 
Nicméně souhlasím se současným děkanem, že hlavní cestou, jak zvýšit 
platy pedagogů na FAMU, je přesvědčit (spolu s dalšími uměleckými školami) 
ministerstvo školství o tom, že umělecké školy by měly dostat kompenzaci za 
to, že se nemohou plnohodnotně účastnit vědeckovýzkumné činnosti a 
čerpání grantů v této oblasti, což je hendikepuje.   
 
Nechci slibovat zajištění větších finančních prostředků. Je to zřejmě na 
diskuzi s ministerstvem školství, není přece možné, aby škola, která 
připravuje studenty na jedinečnou a elitní uměleckou profesi, měla i v rámci 
vysokých škol podprůměrné platy.   
 
 
 
VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST 
 
Dostali jsme od pana děkana přehled o vědeckovýzkumné činnosti na FAMU 
a myslím, že je personálně i organizačně náležitě zabezpečena. Problém je v 
tom, že FAMU jako umělecká škola má značný problém vydefinovat si 
vědeckovýzkumné úkoly a nemá tudíž ve srovnání s jinými neuměleckými 
školami adekvátní vědeckovýzkumnou činnost. Což znamená, že získá 



daleko méně grantů a tím i peněz, z nichž by se mohly zvyšovat příjmy 
pedagogů.  
 
Cílem a základním úkolem FAMU je vychovat co nejvíc uměleckých 
osobností, což se projeví až následně v uměleckých dílech a výsledcích 
absolventů FAMU. Nemyslím si, že by kvantita a kvalita vědeckovýzkumné 
činnosti na FAMU byla v nějaké významné korelaci s množstvím osobností 
mezi absolventy FAMU. Zdá se mi, že zvyšování úsilí tímto směrem je 
poněkud mimo.    
 
Východiskem pro vědeckovýzkumnou činnost pro umělecké školy a tedy i pro 
FAMU je Registr uměleckých výstupů (RUV), který umožňuje přihlásit 
umělecké dílo vytvořené pedagogem nebo studentem FAMU do uvedeného 
registru, kde je mu přidělen adekvátní počet bodů dle různých kritérií (věhlas 
a dopad díla, originalita, inovativnost a podobně). Podle počtu bodů získaných 
za takto registrovaná umělecká díla obdrží  FAMU určitý objem prostředků 
nad rámec standardních příspěvků od státu. Celkem získá FAMU ročně okolo 
8 milionů Kč nad rámec standardních příspěvků, z toho za RUV 4 miliony 
(stav za rok 2018). Činnost v rámci RUV je pro FAMU nejpřijatelnější cestou, 
jak získávat další prostředky do svého rozpočtu. Bylo by dobré otevřít jednání 
s ministerstvem školství o systému kritérií pro hodnocení uměleckých děl v 
rámci RUV, protože stávající jsou pro charakter umělecké činnosti pedagogů 
a studentů FAMU nevýhodná. Například by mohla být otevřená možnost 
dávat do RUV také díla nejen studentů, ale i absolventů FAMU, která vytvoří v 
následujících pěti letech. To totiž o úrovni školy vypovídá víc než celá 
vědeckovýzkumná činnost dohromady. 
 
 
 
PREZENTACE ŠKOLY 
 
V posledních létech bylo o FAMU nejvíc slyšet hlavně díky konfliktu 
vedoucímu k návrhu na odvolání děkana, který neakceptoval rektor univerzity.  
To poněkud převážilo nad pozitivními výsledky fakulty, zejména pak úspěchy 
katedry animované tvorby. Nicméně fakulta si tím zřejmě musela projít, každá 
krize má očistný charakter a nakonec obě strany sporu z toho vyšly s nějakým 
poučením.  
 
Osobně příliš nevěřím na nějaké cílené profesionální PR, pokud jde o instituci 
jako je FAMU.  Pro dobrou pozici FAMU ve veřejném prostoru je daleko 
důležitější, aby fakulta vystupovala v audiovisuálním prostoru jako odborná 
autorita, aby pedagogové důstojně reprezentovali školu na veřejnosti, aby 
absolventi fakulty dosahovali výrazných úspěchů a řadili se k výrazným 
tvůrcům své generace. Prestiž fakulty má přirozeně vyplynout z jejího 
dobrého fungování, z jejích výsledků a ne z účelově budovaného pozitivního 
obrazu v médiích za pomoci profesionálního PR.  
 
 
 
 



IV.    CESTA ZMĚNY 
 
 
Rád bych se s FAMU vydal na cestu změn, které do jejího poněkud strnulého 
stavu vnesou život. Společným jmenovatelem těchto navrhovaných změn je 
reakce na nové výzvy, které přináší vývoj v oblasti audiovize a filmové tvorby. 
Cílem je posunout výuku směrem k univerzálnějšímu charakteru studia na 
FAMU a blíž k reálnému světu a dále reflektovat nové impulzy v oblasti 
audiovize. 
 
 
PROPOJENÍ KATEDER NA BÁZI REÁLNÉHO FUNGOVÁNÍ FILMOVÉ 
VÝROBY 
 
Co je vlastně největším problémem FAMU a  pohnutkou, která mě přivedla 
k myšlence kandidovat na děkana? Podle mého názoru je to především  
nedostatečné propojení kateder během výukového procesu. Nejsem jediný, 
kdo si uvědomuje, že jednotlivé katedry si žijí svým životem, aniž by se 
zapojovaly do celkového dění na FAMU. Avšak na rozdíl od ostatních, kteří 
tento problém vnímají jako komunikační nedostatek, řešitelný prostřednictvím 
společných projekcí, diskusí a akcí či zpřístupněním prostor FAMU i po výuce,   
vidím tento problém jako systémový nedostatek organizace výuky na FAMU. 
Katedry by spolu měly spolupracovat nejen z důvodu komunikace jako 
takové, ale proto, že to odpovídá podstatě organizace vývoje a výroby filmu v 
reálném světě.  
 
Většina filmové tvorby na FAMU v minulosti vznikala tak, že si režisér napsal 
scénář, nebo použil scénář odjinud, a v rámci oficiálního zadání ho na FAMU 
natočil a jím se také prezentoval.  K natočení filmu přizval studenta produkce, 
který mu zajistil výrobní servis, další tvůrčí profese z ostatních kateder a 
profesionální herce zvenku.  Katedra scenáristiky a dramaturgie jako by téměř 
neexistovala, její studenti a studentky psali v podstatě jen sami pro sebe. 
Katedra produkce v tomto systému vychovávala produkční (vedoucí výroby),  
a nikoliv producenty. Studenti této katedry se jako producenti během studia 
téměř nedostávali do hry.   
 
Takový způsob vývoje a výroby filmů se dost liší od toho, jak probíhá v 
reálném světě. Autorských filmů je menšina, značná část filmů se rodí v 
hlavách scénáristů a producentů, kteří vyvíjejí látku od námětu až po scénář. 
V oblasti televizní tvorby je autorských filmů naprosté minimum. Producent 
přizve režiséra ke spolupráci často, když už je literární scénář hotový. S 
režisérem začne producent sestavovat casting, vypracovávat rozpočet a 
připravovat projekt pro fundraising. Tato zcela zásadní etapa filmové tvorby 
včetně samotné prezentace projektu investorům, kterou nazýváme vývoj 
projektu, v rámci praktické výuky FAMU chyběla. Jde o podstatnou část 
realizace filmu.  
 
V posledních letech se tato praxe postupně začala měnit.  Katedra režie a 
scenáristiky spolu začaly daleko více spolupracovat a výsledkem  je vznik 
řady filmů natočených podle scénářů studentů katedry scenáristiky. Stejně tak 



studenti katedry produkce postupně dostávají příležitost producentským 
způsobem realizovat filmy v rámci FAMU. Mým záměrem je tento trend 
maximálně posílit, protože studenti produkce a scenáristiky musí také dostat 
šanci uplatnit se při realizaci vlastního filmu.   
 
Hlavním důvodem, proč studenti režie nepoužívají k tvorbě svých filmů 
(většinou) scénáře svých kolegů z katedry scenáristiky, je, že důvěřují jen 
svým scénářům. Je to pochopitelné, protože filmy natočené během studia na 
FAMU jsou jejich hlavní vizitkou a základem hodnocení, takže takový přístup 
je legitimní. Svou roli v tom sehrává i koncept autorského filmu, prosazovaný 
na katedře režie.   
Administrativně nelze nařídit studentům režie, aby točili také podle scénářů z 
katedry scenáristiky. Ale na druhé straně není možné odříznout studenty 
scenáristiky od realizace filmů. Stejně tak je nutné najít cestu, jak uplatnit 
producentské schopnosti studentů produkce (producentství) při výrobě 
studentských filmů. Proto bude nutné do jisté míry stávající systém změnit. 
Část produkce FAMU bude i nadále vycházet vstříc studentům režie, kteří si 
budou moci natočit film podle vlastního scénáře, ale část produkce se bude 
řídit novými pravidly, reflektujícími situaci ve filmové tvorbě reálného světa. A 
bavme se o tom, jak velká část to bude. To znamená, že v rámci této části se 
budou na vývoji a výrobě filmu podílet podstatným podílem studenti produkce 
(producentství) a studenti scenáristiky.  
 
 
NOVÝ SYSTÉM ROZHODOVÁNÍ O TVORBĚ STUDENTSKÝCH HRANÝCH 
FILMŮ 
 
V novém systému fungování FAMU se část prostředků na studentské hrané 
filmy bude přidělovat na základě rozhodnutí programové rady, která bude mít 
tyto prostředky k dispozici.  Programová rada vyhlásí každý rok objem 
prostředků a způsob jejich rozdělování, tedy v podstatě kolik dá na jeden 
studentský hraný film a kolik jich umožní natočit. Programové radě budou 
předkládat filmové projekty studenti produkce, kteří budou látky vyhledávat v 
nabídce studentů scenáristiky, spolu s nimi je vyvíjet a po ukončeném vývoji 
je budou nabízet studentům režie. Studenti režie budou moci vyvíjet vlastní 
scénáře a nabízet je studentům produkce a spolu s nimi je prezentovat na 
programové radě.  Podmínkou připuštění na programovou radu je, že projekt 
předkládá student produkce.  Studenti produkce při vývoji scénářů pro své 
projekty mohou využít služeb studentů dramaturgie, ale rovněž i dramaturgů 
mimo školu.  
 
 
 
 
PROGRAMOVÁ RADA 
 
Členy programové rady jsou z titulu své funkce děkan, vedoucí kateder režie, 
produkce, kamery a scenáristiky. Další členy, maximálně v počtu tří, jmenuje 
děkan z osobností filmové tvorby. Předsedu rady jmenuje děkan. Programová 
rada na základě prezentací  studentů produkce (producentství) rozhoduje o 



přidělení prostředků, určených daný rok na studentskou hranou filmovou 
tvorbu.  Programová rada se přitom řídí pravidly pro přidělování prostředků 
pro výrobu filmů na FAMU vydané vedením fakulty. 
 
Konkrétní mechanismus přidělování prostředků na studentské hrané filmy a 
detailní podobu jeho organizace v tomto textu nerozpracovávám. Jedná se o 
základní ideu a konkrétní realizace bude otázkou pro nové vedení fakulty. 
Současně nepředpokládám ekonomické dopady na rozpočet školy, protože 
se jedná jen o přerozdělení stávajícího počtu natočených filmů, kdy se část 
filmů bude točit v rámci nových pravidel. 
 
 
 
PRVNÍ SEMESTR - SPOLEČNÉ STUDIUM 
 
Druhou navrhovanou změnou je společné studium všech studentů během 
prvního semestru bez ohledu na specializaci.  V této fázi základního studia se 
studenti budou učit, jak pracovat se základními filmovými nástroji a metodami. 
Během prvního semestru se všichni studenti, bez ohledu na úroveň svých 
znalostí a specializace, účastní společného intenzivního všeobecného 
učebního plánu, v němž hraje důležitou roli natáčení krátkých filmů v rámci 
praktických cvičení. Podobný systém výuky funguje pro první dva roky na  
Deutsche Film -und Fernsehakademie Berlin (nebo fungoval pro první ročník 
na Státní filmové vysoké škole Paříž - FEMIS). 
 
V prvním semestru jsou studenti všech oborů plně integrováni a pracují 
společně na krátkém dokumentu a krátkém hraném filmu. Každý si natočí svůj 
krátký film. Všichni se v týmu vystřídají v různých rolích: producent, režisér, 
scénárista, kameraman, zvukař, střihač. Tímto způsobem získají přehled o 
filmovém procesu a navazují spojení s ostatními studenty školy. Naučí se 
myslet na scénář jako na vizuální a zvukový proces. Důraz je kladen na 
komunikaci a spolupráci a studenti objevují, jak si navzájem poskytovat 
produktivní zpětnou vazbu a kritiku svých projektů. Studenti se vedle sebe učí 
novým postupům, rozvíjejí své vize, zkoušejí různé přístupy i s rizikem 
selhání.  
 
Intenzivní vzájemnou spoluprací na úkolech a prací v různých profesích na  
place se studenti lépe poznají a pochopí médium filmu i každou specializaci v 
rámci filmového procesu a její přínos pro celek. Současně všichni projdou 
výukou teoretických základů režie, scenáristiky, kamery, střihu a zvuku. V 
dalších letech budou mít studenti tyto dovednosti příležitost plně rozvíjet 
prostřednictvím práce na větších projektech. 
 
Cílem této změny je,  
- aby studenti získali základní znalosti každé filmové 
   specializace,       
- aby experimentovali a vyzkoušeli si různé postupy,  
- aby si kladli otázky a hledali další možnosti vyjádření, 
- aby se seznámili s dalšími filmaři a jejich přístupy k tvorbě  
   filmů, 



- aby uplatnili své předchozí znalosti a zkušenosti, 
- aby si našli partnery pro budoucí práci, 
- aby si vytvořili vlastní filmařský koncept práce. 
 
Nejdůležitější ale možná je, že studenti pochopí nutnost spolupráce a naučí 
se respektovat práci všech profesí v rámci filmového procesu. 
 
Praktické semináře by mohly být také vyučovány lektory, kteří pracují ve 
filmovém průmyslu.  
 
Je jasné, že navrhovaná změna bude mít dopad na rozpočet školy a z pozice 
externisty nejsem schopen ekonomické dopady této změny zatím propočítat. 
Předpokladem jejího zavedení je detailní rozbor rozpočtových dopadů. 
Vzhledem k tomu, že v prvním ročníku studuje v průměru okolo 60 studentů, 
předpokládám výrobu 60 krátkých  filmů (dokument nebo hraný film) v délce 
max. 7 minut. 
 
Jde o složitou systémovou změnu, která zasáhne způsob práce většiny 
kateder. Bude třeba upravit učební plány jednotlivých kateder zejména pro 
první semestr, což lze udělat jen v úzké součinnosti s jejich pedagogy.   
 
 
 
TELEVIZE JAKO OBOR 
 
Placené televize a nové internetové platformy vstoupily během posledních 
deseti let velice razantně do filmové tvorby v podobě originálních seriálů a 
minisérií. S jistou nadsázkou lze říci, že v některých ohledech se chovaly 
mnohem více novátorsky než tradiční hollywoodská filmová tvorba a v 
některých ohledech se staly inspirací pro uměleckou filmovou tvorbu. K 
dnešnímu dni jde o desítky pozoruhodných televizních (internetových) seriálů 
a minisérií. V každém případě se tzv. quality tv stala nejen dominantním 
prvkem moderní televizní tvorby, ale i výraznou součástí filmové tvorby. Dnes 
už nelze filmovou tvorbu od televizní oddělovat, v jistém smyslu dokonce 
quality tv nejen přichází s novými tématy, ale způsobem zpracování vnáší i 
nové prvky do filmové tvorby. V každém případě quality tv je recept, jak ke 
kvalitním audiovizuálním dílům přilákat masového diváka.  
Tento trend se odrazil i v českých podmínkách. V České televizi nebo v české 
pobočce HBO vznikla řada televizních seriálů nebo minisérií, které umělecky 
a originalitou naplňují kritéria quality tv. Česká televize a HBO tak otevřely 
filmařům další velké možnosti umělecké seberealizace, což by se také mělo 
promítnout do výuky na FAMU.  
 
Hlavním televizním formátem je seriál nebo minisérie, což je dramatickou 
stavbou, strukturou vyprávění, vizuální formou a stylem a samozřejmě 
rozsahem práce poměrně odlišný způsob práce ve srovnání s jednotlivým 
filmem. Televizní seriál nebo minisérie umožňuje díky svému rozsahu 
románové uchopení reality, což klasický film realizoval jen obtížemi. Díky 
svému rozsahu je v rámci televizního seriálu možné popsat celou epochu na 
ploše několika generací, čímž vzniká zcela nový audiovizuální formát. 



Televizní dramatika má svoje vlastní estetická a dramatická pravidla a to 
znamená, že k její výuce bude zapotřebí rozšířit studia, zřejmě i otevřít nový 
studijní předmět. Toto je třetí změna, kterou ve svém projektu navrhuji.  
 
FAMU by měla zachytit prudký rozvoj televizní hrané tvorby a připravovat 
studenty na tento nový vývoj a možnosti, které se tím otevírají.  
 

-  -  - 
 
 
Závěrem bych chtěl dodat, že inspirací pro mne byla německá škola 
Deutsche Film und  Fernsehakademie Berlin (DFFB), zejména svým 
systémem společné výuky všech studentů bez rozdílu specializací po první 
dva roky studia a také způsobem, kterým sama sebe definuje. Některé její 
popisy učebního procesu jsem převzal a použil v tomto projektu, neboť lépe 
než já definovaly to, oč mi také jde.   
 
 



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 
 
Ing. Jan Štern (*1953) 
 
Spolu s přáteli vydával samizdatový časopis Prostor (léta 1983-89).  
 
Poslanec Federálního shromáždění za OF (1990-1992). 
 
Intendant zpravodajství ČT2 - 1993. 
 
Producent ČT 1994-98.  
Dvaadvacítka - pořad politické a společenské satiry 
Nadoraz - investigativní pořad, po Bambergské aféře se pořad dostal pod 
obrovský tlak GŘ, který vyvrcholil odvoláním a vyhazovem producenta z ČT, 
na protest odešla celá redakce pořadu, pořad byl zrušen, po dvou letech soud 
výpověď zrušil.  
 
Programový stratég v televizi Prima - 1999 - 2000. 
 
Vedoucí projektu a jeden z režisérů dokumentárního cyklu Ztracená duše 
národa (cena Trilobit). 
 
Návrat do ČT na pozici producenta a později šéfdramaturga 2001-2006. 
Producentem filmů Musím tě svést, Městečko. Koproducentem filmu Nuda v 
Brně (Český lev). 
Producentem televizních filmů PF 77, Zlatá brána, Můj otec a ostatní muži, 
Vítězství. 
Producentem talk show Uvolněte se, prosím, soutěže Největší Čech. Jako 
šéfdramaturg u zrodu talk show Všechnopárty. 
 
V roce 2006 odešel na volnou nohu jako scénárista, producent a publicista. 
 
V letech 2012-2018 pracoval na pozici kreativního producenta ČT. Byl 
producentem  následujících seriálů: 
  Čtvrtá hvězda (Zlatá ledňáček Finále Plzeň) 
  První republika (1.série) 
  Vraždy v kruhu,  
  Detektivky podle Proškové (Zlatý ledňáček Finále Plzeň), 
  Detektivové od Nejsvětější Trojice (Případ pro exorcistu,     
  Modré stíny, Pět mrtvých psů, Vodník, Živé terče) 
  Bohéma 
  Rédl (Zlatý ledňáček Finále Plzeň) 
a televizních filmů: 
  Piknik, Na druhý pohled, Dívka za zrcadlem 
  Zločin v Polné (Český lev) 
 


