
Režie 

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro 

obor Režie.  Jsou nedílnou součástí vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v 

oborech bakalářského studijního programu FAMU pro akademický rok 
2020/2021 a způsobu ověřování jejich plnění na úřední desce FAMU.  

 

Předpoklady ke studiu 

Uchazeč o studium oboru režie musí prokázat, že je tvůrčí osobností, která dokáže 

prezentovat svou kreativní osobitost adekvátně zvládnutými uměleckými prostředky.  

Pracemi, které předkládá, musí uchazeč prokázat zejména svůj smysl pro dramatickou 

stavbu a obrazové vidění. Uchazeč dále prokazuje široký znalostní rozhled zejména 

v oboru kinematografie, ale také v oblastech divadla, literatury hudby, výtvarného umění 

a společenských věd. 

 

 

Pro zajištění rovných a transparentních podmínek je uchazeč povinen dodržet 

zadaný formát a úpravu prací. Všechny písemné povinné práce musejí být 

čitelně označeny: název a typ díla, jméno uchazeče, věk, kontaktní telefon, e-

mail 

Uchazeč je povinen zaslat všechny práce kromě fotoscénáře i elektronicky,  

u filmů s odkazy na link webu, kde jsou nahrány, a to na e-mailovou adresu: 

prijimackykr@famu.cz. Všechny elektronické práce musí být řádně označeny 

jménem uchazeče, názvem a typem díla a odeslány do 2. 12. 2019.  

 

Povinné práce k přijímacímu řízení: 

1. ŽIVOTOPIS a VLASTNÍ FOTOGRAFIE.  

Krátký životopis se jménem a datem narození, max. rozsah  10 vět  a foto  

(pasový formát, označené jménem uchazeče na zadní straně) – 1x, bez kopií 

 

2. DVA VLASTNÍ FILMY: 

a) FILM na volné téma, který uchazeč sám režíroval, v maximální délce 10 minut. 

b) FILMOVÝ AUTOPORTRÉT NEBO PORTRÉT OSOBY BLÍZKÉ  

v maximální délce 1-2 minuty bez hudby. 

Filmy dodejte na DVD ve formátu DVD-video (nikoli DVD-data), označené na disku a 

obalu jménem a věkem uchazeče, názvem a délkou filmu, typem (Film na volné téma, 

Autoportrét (Portrét)). A zároveň jako link youtube nebo vimeo, kde jsou nahrány 

v podobě video streamu. Neakceptujeme odkazy na datové soubory určené pouze ke 

stažení. Link uveďte do emailu spolu s elektronickými verzemi ostatních prací. 

Zasláním filmů, které nedodržely stopáž nebo jsou technicky nezpůsobilé k promítnutí, 

uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení. 

Přijímací komise hodnotí u obou filmů schopnost uchazeče vyjadřovat se filmovým 

jazykem, vést herce a vyprávět děj, 

 

3. FOTOSCÉNÁŘ na téma „Spletl jsem se v tobě.“ 

Fotoscénář tvoří maximálně 10 fotografií ve formátu 10x15 cm, které jsou všechny 

označeny jménem uchazeče a očíslovány. 

Přijímací komise hodnotí schopnost uchazeče vyprávět v obrazové zkratce jednoduchý 

příběh. Fotoscénář musí být srozumitelný bez uvedení vysvětlujícího textu. 

 

4. SYNOPSE neboli NÁMĚT 20 až 30 minutového filmu  

-  v rozsahu max. 1 normo stránky (30 řádků) + 3 kopie,  

původní námět, ve kterém uchazeč popíše téma, charakterizuje hlavní postavy  

a naznačí zápletku. Přijímací komise hodnotí uvedené schopnosti uchazeče. 

 

5. SCÉNÁŘ 

-  v rozsahu max. 5 – 10 normo stran (30 řádků) + 3 kopie 
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Přijímací komise hodnotí předpoklady uchazeče k vyprávění filmového příběhu jazykem 

scénáře. 

 

6. POVÍDKA NA VOLNÉ TÉMA 

- v rozsahu max. 3 normo stránek (3 x 30 řádků) + 3 kopie 

Přijímací komise hodnotí volbu námětu a schopnost prezentovat jej příběhem 

 

7. ESEJ na téma „Co chápu pojmem filmová režie“.  

Osobní úvaha v rozsahu max. jedné normostránky  (30 řádků) + 3 kopie  

nad specifickým vyjadřovacím prostředkem a prezentace vlastní umělecké vize. Přijímací 

komise hodnotí originální autorský pohled. POZOR: obsahem eseje nemají být definice „ 

kdo je režisér a co dělá “ či „ jaké by měl mít vlastnosti “!  

 

8. SEZNAM 10 AUDIOVIZUÁLNÍCH  a 10 LITERÁRNÍCH DĚL,  

která uchazeč z hlediska svého dosavadního vývoje považuje za podstatná a která se 

mohou stát východiskem rozpravy při ústní zkoušce. 

– 1x, bez kopií. 

 

 

Písemné práce se po skončení přijímacího řízení nevracejí. 

 

 

Průběh přijímací zkoušky 

Přijímací pohovory jsou tříkolové. 

 

První kolo: 

Přijímací komise posoudí zaslané povinné práce podle výše uvedených kritérií, na jejichž 

základě vybere uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího řízení pro postup do dalšího 

kola.  

 

Druhé kolo: 

Přijímací zkouška v druhém kole se skládá z následujících částí. 

• Projekce a rozbor celovečerního filmu 

• Test všeobecně kulturního rozhledu, zejména z oblasti kinematografie 

• Napsání dramatické situace na zadané téma (do 2 stránek) 

• Esej na dané téma (do 2 stránek) 

• Pohovor 

Přijímací komise při nich formou bodového hodnocení ověřuje schopnost uchazeče 

vyjadřovat svou kreativitu adekvátně zvládnutými uměleckými prostředky, orientaci 

v oboru a znalostní předpoklady ke studiu 

 

Třetí kolo: 

• Pohovor s uchazeči, kteří uspěli ve druhém kole 

• Možnost zadání praktického úkolu 

• Natočení krátké situace na zadané téma 

 

 

Přijímací komise si doplňuje a ověřuje informace získané v předchozích kolech a získává 

komplexní obraz o předpokladech uchazeče pro studium oboru, který hodnotí formou 

bodového hodnocení. 

 

Seznam 50  filmů, které se mohou stát předmětem rozpravy v rámci ústní části 

přijímací zkoušky: 

 

1. Ch. Chaplin Moderní doba  

2. S. M. Ejzenštejn Křižník Potěmkin  

3. O. Welles Občan Kane  

4. A. Hitchcock Psycho  



5. C.T.Dreyer Utrpení Panny orleánské  
6. L. Bunuel Nenápadný pu ̊vab buržoazie  

7. M.Antonioni Zvětšenina  

8. F. Fellini Sladký život  

9. L. Visconti Smrt v Benátkách  

10. P. P. Pasolini Evangelium sv. Matouše  

11. V. De Sica Zloději kol  

12. C. Saura Starý du ̊m uprostřed Madridu  

13. A. Kurosawa Rašomon  

14. L. Anderson: Kdyby  

15. Arthur Penn: Bonnie a Clyde  

16. S. Kubrick 2001: Vesmírná odysea  

17. S. Leone Tenkrát na Západě  

18. T. Malick Nebeské dny  

19. R. Polanski Hnus  

20. A. Tarkovskij Stalker  

21. Ingmar Bergman: Mlčení  

22. L. von Trier Prolomit vlny  

23. T. Vinterberg Rodinná oslava  

24. M. Haneke Utajený  

25. R. W. Fassbinder Katzelmacher  

26. W. Herzog Fitzcarraldo  

27. D.Hopper: Bezstarostná jízda (Easy Rider)  

28. W.Wenders Nebe nad Berlínem  

29. J. Jarmusch Podivnější než ráj (Stranger than Paradise)  

30. M. Scorsese Taxikář  

31. R. Altman Svatba  

32. J. L. Godard U konce s dechem  

33. A. Varda Štěstí 

34. F. Truffaut Jules a Jim  

35. A. Resnais Loni v Marienbadu;  

36. R. Bresson Peníze37. F. F. Coppola Apokalypsa  

38. D. Lynch Zběsilost v srdci;  

39. A. Wajda Popel a démant  

40. K. Kieślowski Tři barvy  

41. M. Forman Přelet nad kukaččím hnízdem  

42. S. Spielberg Duel  
43. B. Tarr Turýnský ku ̊ň;  

44. A. Kaurismäki Bohémský život  

45. B. Bertolucci Poslední tango v Paříži  

46. J.Kadár – E.Klos Obchod na korze  

47. Ivan Passer Intimní osvětlení  

48. Jan Němec Démanty noci  

49. Věra Chytilová Sedmikrásky  

50. Jiří Menzel Ostře sledované vlaky 

 

Doporučená literatura pro nabytí všeobecného znalostního přehledu o 

kinematografii, jehož ověření je součástí přijímací zkoušky: 

 

Plazewski, Jerzy:  Filmová řeč 

Bazin, André: Co je to film?, ČFÚ, Praha 1979 

Deleuze, Gilles: Film1: Obraz – pohyb, NFA, Praha 2000 

Ejzenštejn, Sergej: Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha 1953 

Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla, Čs. spisovatel, Praha 1963 

Rak, Jan: Antická tragédie, AMU, Praha 1983 



Aristoteles: Poetika, Praha 1996 

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu, Praha 1998 

Truffaut, Francois: Rozhovory Hitchcock – Truffaut 

Drvota, Mojmír: Základní složky filmu, Praha 1994 

Kučera, Jan: Kniha o filmu, Orbis, Praha 1941 

Kučera, Jan: Skladba ve filmu a v televizi, AMU, Praha 1965 

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a v televizi, SPN, Praha 1983 

Kučera, Jan: Základy střihové skladby / Střihová a zvuková skladba filmu I, II 

Reisz, Karl: Umění filmového střihu, ÚPF, Praha 1962 

Sadoul, Georges: Dějiny světového filmu, Orbis, 1963 

Stručný přehled dějiny světového filmu, Praha 1986 

Toeplitz, Jerzy: Dějiny filmu 1, Panorama, Praha 1989 

Monaco, James: Nová vlna, AMU, Praha 2001 

Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda, Praha 1992 

Aristarco, Guido: Dějiny filmových teorií, Orbis, Praha 1968 

J. Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi 

J. Kališ: Problematika filmových dramatických forem I, II 

E. Lindgren: Filmové umění 

S. Ulver: Západní filmová avantgarda 

R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce; Být nebo nebýt 

M. Čechov: O herecké technice 

Film je umění (Sborník statí) 

J.Vostrý: Režie je umění; O hercích a herectví 

J.-C. Carriere: Vyprávět příběh 

S.M.Ejzenštejn: Umenie mizanscény I,II 

David J. Novotný: Chcete psát scénář? 

J.Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi 

L. V. Kulešov: Základy filmové režie 

Jan Císař: Základy dramaturgie 

F. Daniel – M. V. Kratochvíl: Cesta za příběhy 

 


