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1.Úvod 
Přišel jsem na FAMU před dvěma lety z poměrně odlišného prostředí, vybaven řadou 
zjednodušujících konceptů a  neinformovaných předsudků. Poměrně rychle se ukázalo, že čím 
jednodušší řešení jsem měl při setkání s nějakým problémem připraveno předem, tím méně bylo 
použitelné. Zjistil jsem, a snad mi odpustíte trivialitu toho konstatování, že FAMU je složitý a citlivý 
organismus, v němž jakýkoliv zásah na jedné jeho části může vyvolat problém či bouřlivou reakci na 
straně jiné.  Tato dlouhou praxí budovaná rovnováha a vnitřní provázanost představuje pro školu její 
velkou výhodu a zároveň i největší výzvu pro budoucnost:  

Základní výukové a realizační postupy jsou ověřeny praxí a vedou k dobrým výsledkům. Tradice a 
dlouhá zkušenost s praktickou výukou umožňují škole překonávat těžká období, zaběhané zvyklosti a 
historické návyky vytvářejí základní funkční rámec, který dokáže udržet školu v chodu i tehdy, kdy si  
neví sama se sebou příliš rady.   

Zvyk a spoléhání se na tradiční řešení ale školu také svazují, a omezují ji v rozvoji. Jednotlivé 
segmenty školy – katedry – se uzavírají do svých metodik, které málo zohledňují potřeby a metodiky 
ostatních. Nová řešení jsou přijímána s nervozitou a podezřením, inovace jsou poměřovány starými 
zkušenostmi a křivdami. I relativně jednoduché změny se díky tomu dokážou změnit v politikum 
s neobyčejně explosivním potenciálem.  

FAMU je plná lidí hrdých na ni jako instituci i na svoji práci, do které vkládají velkou energii. 
Rozvolnění organizační struktury v počátku druhého desetiletí nového milénia však způsobilo, že 
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vektory této energie často působí proti sobě. Zájem je věnován v první řadě omezené oblasti činnosti 
-  vlastnímu projektu, výukovému plánu, katedře -  a teprve v druhé řadě škole jako celku. 

K tomu přispívá i růst administrativy, a povědomí o nedostatečném ekonomickém zajištění chodu 
školy– od materiálního vybavení až k platovým podmínkám pedagogů a technickohospodářských 
pracovníků. Řešení jednotlivých problémů v obou těchto oblastech probíhá často pouze ad-hoc, a 
v omezení na dílčí oblasti, chybí vědomí dlouhodobé strategie a výhledu do budoucna. 

To vede k pocitům vyhoření a frustrace, ta pak zase dál vede k uzavírání se do sebe, jednotlivých 
kateder vůči sobě i školy jako celku,  do pocitu nepřátelství „zvenčí“.  V době, kdy je takovéto 
uzavírání komunit a pocit ohrožení celospolečenským a celosvětovým trendem se to zdá normální, je 
to ale cesta do pekel. Pokud se máme být schopni vyrovnat s výzvami, které před nás klade nové 
století, a vyjít z nich vítězně a posíleni,  jediná naše šance je v tom, že se se budeme schopni naopak 
otevřít – uvnitř školy vzájemné spolupráci a navenek přijímání nových impulsů a podnětů. 

Cílem mého  projektu pro FAMU nového století je vytvořit z této školy prostředí, které bude plodným 
a bezpečným prostorem pro širokou oblast iniciativy všech členů akademické obce. Tenhle prostor 
leží uvnitř trojúhelníku vzájemně se ovlivňujících faktorů: Prostředí, Organizace a Ekonomiky školy, a 
jeho funkčnost záleží na tom, zda se jej podaří naplnit vzájemným respektem a chutí pracovat 
společně. 

 

2.Prostředí 
2.1 Bezpečný prostor 

Prostředí školy musí být bezpečným prostorem pro učení, zkoušení nových cest a hledání řešení. To 
znamená také možnost udělat beze strachu chybu, a poučit se z ní. Jsem přesvědčený, že pochopená 
chyba má ve výukovém procesu, a zejména v umělecké tvorbě, mnohokrát větší hodnotu než 
náhodný úspěch. Mám v té souvislosti čím dál větší pochybnost o smyslu známkování jednotlivých 
uměleckých výkonů – celých filmových děl. Protože však jsme vzdělávací instituce, což nám mimo jiné 
zajišťuje financování, musíme respektovat některé povinnosti, jež z toho vyplývají, a mezi něž patří 
srozumitelný systém hodnocení studentské práce. Tento systém je také základem pro přístup 
studentů k stipendiím a dalším benefitům – musí být proto relativně jednotný. Je nepřijatelné, aby 
každá část organizace používala jinou hodnotící škálu, případně hodnotila jiné typy výkonů zásadně 
odlišným způsobem, což zvýhodňuje některé skupiny studentů před jinými. Shoda na principech 
evaluace studentské práce bude důležitým úkolem pro kruh vedoucích kateder a garantů 
jednotlivých oborů. 

2.2 Společná práce a rovná práva  

Všichni studenti jsou si rovněž rovni v právu zpracovat a dokončit jim určená společná cvičení tak, aby 
tato práce sloužila k jejich odbornému a profesnímu růstu. Společná cvičení tedy slouží všem 
participujícím studentům k výuce rovnou měrou, stejně tak jako jsou všem studentům určeny státní 
prostředky na výrobu cvičení poskytované. Respekt k výukovým cílům cvičení, i nárokům, které klade 
na jednotlivé složky, je nezbytnou podmínkou funkční spolupráce. Tyto nároky jsou jiné na studenta 
režie, na němž leží tíha kreativní zodpovědnosti za samotný smysl vznikajícího díla,  jiné na studenta 
produkce, který má závazek přivést toto dílo na svět,  jiné na studenta zvuku, střihu či kamery, kteří 
tomu dílu pomáhají dávat tvar. Všechny tyto role při vzniku audiovizuálního díla jsou ale role tvůrčí, a 
bez vzájemného respektu mezi nimi se nedá dojít k úspěšnému výsledku  - ve škole ani v praxi. 

2.3 Disciplína je akt solidarity s právy ostatních 
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Tento vzájemný respekt musí znamenat taky uvědomělou disciplínu v přístupu k realizačním 
termínům. Omezený čas na studium znamená, že je nutno jej plánovat, stejně jako limitované 
prostředky (a ty budou limitované vždycky, nezávisle na tom kolik jich bude). Čím lépe budeme 
schopni realizaci naplánovat, a její naplánování dodržet, tím lépe dokážeme tento čas a hlavně tyto 
finanční prostředky využít. Odkládání a zpožďování realizace poškozuje nejen kolegy participující na 
společném cvičení, ale tím, že zatěžuje organizační a finanční chod Studia FAMU i všechny ostatní 
studenty realizující další cvičení. Autorské sobectví je sice pochopitelná emoce, a nelze ji od umělecké 
tvorby oddělit, má-li  však škola být funkční, a má-li mít ambici zlepšovat studijní a realizační 
podmínky, nemůže to být určující princip její organizace. 

2.4 Větší prostor pro Vnitřní soutěž a mimořádné projekty 

Zároveň je zřejmé, že existují projekty, které mohou potřebovat více času, nebo specifické realizační 
podmínky, a je dobré, aby škola jejich vznik podporovala. Prostor pro ně by měl vzniknou v oblasti 
mimořádných cvičení,  díky rozšíření prostředků ve Vnitřní soutěži. Mimořádná cvičení mohou být 
realizována v delším časovém období, a směrována realizačně také do méně vytížených částí roku, 
což prospěje rovnoměrnosti využívání školního technologického zázemí.  Vnitřní soutěž by přitom 
měla být rozčleněna do více částí, a vedle grantu na výrobu by mohla zahrnovat také grant na 
postprodukci, a grant na propagaci a distribuci, zahrnující podporu individuální festivalové strategie. 

2.5 Společné hodnocení prací, sdílení výsledků i nápadů 

Protože velká část práce ve škole je společná, měli bychom mít také  možnost jí společně reflektovat 
a ocenit. Byl bych rád, kdyby společná cvičení měla také společné klauzury – což by nová projekce ve 
Studiu FAMU měla konečně umožňovat. Rád bych, aby jednotlivé katedry dostávaly pravidelně 
možnost prezentovat a ukazovat svoji práci – na řadě míst vzniká spousta zajímavého, ale často 
zůstane zavřené za dveřmi oboru.  Rád bych také podpořil větší podíl společné výuky, překračující 
hranice mezi obory a propojující tak zároveň jejich studenty a pedagogy. Chtěl bych, aby katedry 
vystoupily ze svých bublin a přemýšlely o tom, o čem má smysl podělit se s ostatními a naopak 
hledaly u ostatních, co může obohatit je.  Velkou roli by zde měli hrát garanti oborů a studijní 
proděkan, kteří by společně měli vytvořit skupinu hledající ve smysluplném konsensu  rozšíření 
společné výuky (to zároveň představuje nezanedbatelnou úsporu prostředků).   

Každá katedra by pak měla v každém roce inspirovat  organizaci alespoň jedné hostovské přednášky, 
s hosty z Čech i ze zahraničí, o níž by byla přesvědčena že je přínosná pro celou školu. Rád bych při 
tom, aby tato iniciativa přicházela především zdola, z pedagogické,  realizační a studijní praxe.  

2.6 Prostory k životu a setkávání 

Mluvíme-li o sdílení a společné aktivitě,  musíme mluvit také o fyzickém prostředí, které takovou 
činnost umožňuje. Bohužel, dispozice stávající školní budovy s její členitostí nahrává  více uzavírání 
dveří, než jejich otevírání.  I to vede k tomu, že vnitřní podoba školy je stále trochu unavená a 
ošoupaná, jako dlouho fungující úřad. I přes zjevné konstrukční nevýhody je ale zlepšení možné - jsou 
to často malé změny, které dokážou významně zlepšit atmosféru. Příkladem je pracovní prostor ve 
třetím patře, vzniklý z iniciativy katedry produkce. Pokud navážeme spolupráci s architektem, který 
bude mít pochopení pro potřeby školního i studentského života zároveň, ze stávající budovy 
dokážeme s relativně malou investicí udělat mnohem radostnější místo k životu.  

Dlouhodobě také škole chybí dostatečně velký prostor k neformálnímu i formálnímu) setkávání, což 
se zase podepisuje na vzájemné izolaci. Klub FAMU tuto funkci splňuje jenom částečně,  je pro daný 
účel příliš malý a jeho provoz je sám o osobě asi tématem k veřejné debatě. Trhá mi ale srdce, když 
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s tímto vědomím chodím každý den okolo úplně prázdné restaurace Parnas, obsazující celé levé 
spodní křídlo budovy, a vrtá mi hlavou, zda by jeho provozovatelé nestáli o větší obrat. Při pohledu 
na SmetanaQ o dveře vedle, kde stolky přetékají studenty FAMU soudím, že by měla existovat cesta 
k nějaké oboustranně výhodné dohodě o lepším využití tohoto prostoru.  

Přirozeným místem setkání je také FAMUfest, který by měl být společnou oslavou celoroční práce. 
Příležitostí předvést jí lidem z profesního prostředí, a taky udržovat a rozvíjet vztahy s absolventy 
školy. Věřím, že změny, které katedra produkce zahájila v letošním roce, a které vedou k lepšímu 
pedagogickému i organizačnímu zajištění FAMUfestu, povedou i k tomu, že se z něj zase stane akce, 
na které žádný student a žádný pedagog školy nebude chtít chybět. FAMUFest musí být jednou 
z priorit školy v akademickém kalendáři.  

3. Organizace a komunikace 
Protože společná školní cvičení jsou zásadní částí výuky i rozpočtových nákladů školy, způsob jejich 
organizace je pro atmosféru vzájemné spolupráce klíčový. Spousta práce se v této oblasti nedávno 
udělala, zásluhou iniciativy vedoucí katedry produkce Karly Stojákové i vstřícnosti vedoucích 
ostatních kateder.  Cesta  předrealizačních a realizačních porad, s angažovanou účastí vedoucích 
jednotlivých cvičení, je jednoznačně způsob, který usnadňuje realizaci a  umožňuje v zárodku omezit 
zbytečné konflikty a zdržení.  Je důležité, aby spolu věcně a konstruktivně komunikovali jednotliví 
oboroví vedoucí cvičení, a aby také ve vzájemném dialogu pracovali na jejich vývoji a inovacích. 

3.1 Technologická podpora  

I přes tento zjevný pokrok  zatím při organizaci cvičení  visíme technologicky v minulém století, 
v administraci se a komunikaci jsme příliš závislí na papírových dokumentech a při domlouvání 
spoluprací jsme odkázáni na školní chodby, mobilní telefony a sociální sítě.  Chtěl bych proto ustavit 
jednoduchý on-line nástroj, pokud možno rovnou optimalizovaný pro mobily a tablety, který umožní 
on-line přehled o poptávkách,  nabídkách i realizaci spolupráce, a umožní je také on-line registrovat. 
Ušetří  nám to spoustu času a frustrujícího hledání. Podobně by měl do elektronické formy postupně 
přejít i celý proces schvalování cvičení jednotlivými zodpovědnými osobami. Ten by měl mít vazbu na 
evidenční systém studia FAMU, včetně dispečinku techniky, což zase podpoří její efektivnější 
využívání. 

3.2 Personální podpora  

Protože agenda týkající se organizace cvičení je relativně obsáhlá, a na různých katedrách je 
obsluhována různě, pracovními pozicemi od sekretářky/sekretáře po vedoucího katedry, rád bych pro 
katedry otevřel možnost zřizování pozice tajemníka katedry, možná navazující na funkční práci 
studentských ambasadorů,  obsazované starším studentem magisterského studia nebo doktorandem 
a financované prostřednictvím zvláštního stipendia. Jeho úlohou by měla být právě podpora studentů 
i jejich pedagogů při organizaci společných cvičení a vzájemných spoluprací, případně při organizaci 
výuky přesahující hranice katedry.  

3.3 Horizontální komunikace  

Společná porada takových tajemníků by také vytvořila další linii horizontální komunikace napříč 
školou, což je prvek, který je na škole dlouhodobě nedostatečný.  V současné době je formálně 
jedinou  takovou funkční rovinou setkání vedoucích kateder na kolegiu děkana.  Intuitivně tak fungují 
také na fakultní úrovni komise pro vnitřní hodnocení a na úrovni AMU tým ustavený pro Oddělení 
zjišťování kvality,  dalšími úrovněmi horizontální komunikace se nyní staly předrealizační a realizační 
porady.  V budoucnu by komunikační linií  mělo být společné jednání pléna garantů s proděkanem 
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pro studijní záležitosti, další  možností bude pak práce technologické komise, která by měla začít 
pracovat mnohem aktivněji. Každá nová funkční linie horizontální komunikace napříč jednotlivými 
buňkami školy pomáhá zlepšit vzájemné pochopení a porozumění a tím také celkovou atmosféru 
spolupráce ve škole. 

3.4 Sekretářky a sekretáři kateder 

Přirozenou komunikační platformou by měla být také porada sekretářek, která by měla být rozhodně 
něčím víc než jen jednosměrným kanálem pro přenášení informací z Hospodářského  úseku na 
katedry. Sekretáři a sekretářky jsou v praxi důležitým partnerem vedoucích kateder, jejichž úloha při 
organizaci administrativních, personálních a ekonomických  otázek zásadně přesahuje skromnost 
jejich pracovního titulu. Stejně tak by tedy měli a měly být důležitým partnerem Hospodářského 
oddělení a vedení školy. Této úloze by měl odpovídat jejich pracovní výkon, ale také jejich 
ohodnocení a forma komunikace s nimi.  

Úlohou Hospodářského oddělení je pak nad rámec samotného zajišťování chodu školy také 
poskytovat katedrám a dalším oddělením metodickou a odborným servisem při řešení jejich 
každodenní provozní agendy. 

3.5 Ještě jednou prostory 

Další součástí organizace, kterou bolestivě pociťujeme v každodenním provozu, jsou chybějící 
prostory, včetně  nedostatku postprodukčních kapacit. I tady to ale máme rezervy ve využívání  
existujících zdrojů, a část problému je způsobena rozdrobením výukových místností a pracovišť mezi 
jednotlivé katedry, a jejich vzájemnou izolací. Prvním krokem tedy musím být audit existujících 
kapacit  a jejich využívání,  druhým pak zřízení funkčního on-line nástroje na plánování jejich využití a 
jejich rezervace. Teprve to nám řekne, kolik prostor reálně potřebujeme, a co to znamená pro naše 
úsilí získat pro FAMU další. Stávající vedení po sobě zanechá otevřená jednání na několika místech, a 
mělo by být naším cílem během příštího roku je dokončit, a moci už od akademického roku 2021/22 
pracovat se zázemím, které bude svým rozsahem potřebám školy plně dostačovat.  

3.6 Web a sociální sítě 

Ke komunikaci patří také prostor pro informace o akcích, které škola pořádá i pro sdílení názorů a 
podnětů mezi všemi členy akademické obce. Facebook, který je pro tyto potřeby přirozeně využíván, 
má řadu nevýhod – především v tom, že ve vyhrocenějších situacích jako platforma pro vyjadřování 
osobních názorů svádí k hrubosti a netoleranci.  Nikomu by nemělo být bráněno vyjadřovat jakékoliv 
své názory na facebooku, a nikdo by za to taky nikdy neměl být v civilizované společnosti formálně 
popotahován – vyjádření na facebooku ostatně často nejlépe vypovídají o mluvčím samotném. Chtěl 
bych ale vytvořit  kultivovanější platformu pro témata, týkající se přímo školy a jejího provozu a 
výuky. Asi se shodneme, že současný web má co do svého vizuálního řešení řadu slabin, ale ty nejsou 
nepřekonatelné, a web se musí perspektivně stát efektivnějším nástrojem vzájemné informovanosti i 
komunikace. Na web a jeho budoucí podobu navazuje téma celkové sebeprezentace školy na venek, 
její budoucnosti na twitteru a instagramu, a systematické péče o její vnější obraz. Představuji si ale, 
že to je více než pro řešení shora prostor pro kreativní iniciativu studentů a dalších členů akademické 
obce – velice rád bych takový prostor  vytvořil a podporoval. 

3.7 Festivaly 

Samostatnou částí prezentace školy navenek je její festivalová politika. Ta udělala před několika lety 
s nástupem Saši Hroncové velký krok vpřed v zajištění účasti studentů a prací FAMU na řadě 
mezinárodních festivalů. Dalším krokem, který nás čeká, je ustavení nějaké dlouhodobé strategie 
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v této věci, a rozvíjení dalších kanálů distribuce – Vimeo kanál, Youtube, prosazování obsahu FAMU 
na VOD platformy, distribuce o okruhu artkin. Ve spojení s Vnitřní soutěží vytvoření metodické i 
finanční podpory studentům pro individuální festivalové aktivity. Škola jako instituce musí vůči 
festivalům vystupovat vždy jen s reprezentativním výběrem děl, měla by ale systematicky podporovat 
studenty v další individuální  o prezentaci a distribuci jejich prací. 

4. Globální relevance 
4.1 Výuka zahraničních programů 

FAMU má velkou výhodu v existenci rozsáhlého zahraničního programu, který jí umožňuje provoz 
studijních oborů vyučovaných v angličtině, přijímání slušného počtu výměnných studentů (což 
umožňuje také velký počet studentů do zahraničí vysílat) i získávání dodatečných provozních 
prostředků prostřednictvím smluvně zajišťované výuky pro zahraniční partnery. Ne vždy a ne všichni 
si ale tuto výhodu uvědomujeme, a vnímám občas podezření,  že je anglickojazyčná výuka a studenti 
spíše břemeno než výhoda. 

Budu dál dělat všechno proto, abych tento pohled vyvrátil, a přesvědčil všechny o tom, že pokud chce 
FAMU v tomto století zůstat relevantní vzdělávací institucí, pokud si chce uchovat svoji nespornou 
prestiž a místo mezi světovými filmovými školami, nemá jinou možnost, než dál pracovat na větším 
zapojení anglickojazyčné výuky do svého profilu. Zůstávat uzavřeni ve vlastní jazykové oblasti 
znamená dobrovolně se vyřadit ze světového kontextu - to ostatně platí i pro možnosti uplatnění 
absolventů. Možnost zapojení zahraničních studentů také představuje příležitost k objevování nových 
perspektiv, daleko přesahujících náš středoevropský rybníček, a přispívá k lepšímu porozumění 
globálně rychle se měnícího světa.  Jsem přesvědčený, že v situaci kdy se nejrůznější manipulátoři na 
nejrůznějších místech planety snaží svět rozdrobit a uzavřít do nových národně, nábožensky či 
ideologicky definovaných ghett, je naší povinností myslet globálně a snažit se soustavně úzké 
identitární hranice překračovat.  Zahraniční výuka k tomu představuje dobrou příležitost.  

Aby však byla využita efektivně, vyžádá si lepší organizační základnu. Po dvouleté zkušenosti jsem 
přesvědčen, že nedává smysl vyučovat nějaký obor na škole dvakrát, ve dvou různých jazykových 
mutacích a pod dvěma různými katedrami, jako je tomu teď v případě anglickojazyčné výuky režie. 
V tomto smyslu si nejsem jist ani tím, že by anglickojazyčná výuka měla mít status samostatné 
katedry. Naší ambicí by naopak mělo být, aby každý vyučovaný obor zajišťoval rovněž výuku své 
anglickojazyčné mutace, v počtu do pěti studentů v ročníku, a aby byla část anglickojazyčných 
předmětů společná studentům českým i zahraničním. Obdobně bychom měli usilovat o organizaci 
společných cvičení napříč českými i zahraničními programy.  Je zřejmé, že v oborech, kde je 
významným nástrojem práce jazyk, jako je scenáristika režie a dokument, jsou části výuky, které 
jednoduše propojit s angličtinou nelze.  Ale ani v těchto oborech to neplatí absolutně, a jako filmová 
škola máme výhodu toho, že naše vyjadřovací prostředky pouhá slova výrazně překračují. Zároveň  
s anglickou výukou pak rozhodně můžeme naše zahraniční kolegy učit česky,  jak se ostatně dnes už 
v jednotlivých případech děje. Jsem přesvědčený, že proces rozšíření kateder o jejich anglickojazyčné 
sekce,  za předpokladu že bude doprovázen dostatečným materiálním a prostorovým zabezpečením, 
bude pro školu a její budoucnost  zásadním přínosem.  

Zároveň s touto změnou se musí  změnit systém organizace zahraničního studia, které je dnes reálně 
zajišťováno několika různými katedrami několika různými způsoby – neekonomicky a neefektivně. 
Stávají FAMU International by se mělo proměnit v zahraniční oddělení, spadající do gesce proděkana 
pro zahraniční styky, a organizující centrálně získávání nových studentů, administrativní zajištění 
přijímacích zkoušek a státních závěrečných zkoušek, koordinaci  výuky a výroby cvičení, výuku 
volitelných předmětů, péči o výměnné studenty, vlastní neakreditované filmové kurzy a smluvně 
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zajišťovanou výuku pro zahraniční partnery. Jednotlivé katedry by pak měly mít na starosti oborovou 
výuku zahraničních studentů, a její přípravu a koordinaci ve spolupráci se zahraničním a studijním 
proděkanem. 

4.2 Studium v zahraničí  

Zahraniční oddělení by zároveň mělo mít v péči celou další zahraniční agendu, především zahraniční 
výjezdy a výměny studentů a pedagogů. Pod zahraniční oddělení by měla napříště spadat i festivalová 
agenda. 

Zahraniční studijní zkušenost by měla patřit k přirozenému zájmu školy. V současné době je postoj 
školy ke studiu v zahraničí schizofrenní – škola jej finančně podporuje, katedry mu příliš nebrání, ale 
na druhou stranu jej ani nezahrnují do svých studijních plánů, takže studenti jsou prakticky ve všech 
případech nuceni kvůli zahraničním studijním pobytům své studium rozkládat a tím prodlužovat. 

Je srozumitelné a správné, že škola nepodporuje zahraniční výměny v bakalářském cyklu studia, kdy 
je studijní program nabitý, a odjezdy studentů by dále narušovaly i tak křehký systém vzájemných 
spoluprací.  Je ale žádoucí, aby studium v zahraničí bylo zařazeno do magisterských studijních 
programů, minimálně v kategorii povinně volitelných předmětů, a kreditově ohodnoceno tak, aby jej 
student mohl absolvovat i bez nutnosti rozkládání ročníku. Nemusí jít přitom vždy jen o 
celosemestrální studijní pobyty – může jít o pracovní stáže, účast na zahraničních workshopech, 
konferencích nebo festivalech. Zahraniční studijní zkušenost by si ale z magisterského programu měl 
odnést každý student. Nový program Erasmus bude v tomto směru od roku 2021 také flexibilnější a 
poskytne podporu  širší škále možností zahraničních aktivit. 

4.3 Zahraniční zkušenosti pro pedagogy 

Stejně tak by škola měla více podporovat nabírání zkušeností v zahraničí u pedagogů.  Myslím že 
každý vyučující by měl v časovém horizontu každých tří let nejméně jednou vycestovat, ať už za 
získáváním zkušeností s výukou na partnerské zahraniční škole, vlastním pedagogickým hostováním, 
účasti na konferenci, workshopu nebo festivalu. Škola by pak měla tuto aktivitu podporovat nejen ve 
formě financování cesty, což již v tuto chvíli činí, ale také zohledněním v osobním mzdovém 
ohodnocení. 

A do třetice, přál bych si, aby jednotlivé obory aktivně zvaly do Prahy zahraniční vyučující, a aby při 
tom vždy přemýšlely o tom, co pak takový vyučující může poskytnout studentům i učitelům ostatních 
oborů, a podílely se na zajištění společných přednášek a masterclass pro celou školu. 

 

5. Ekonomika 
Základním problémem je platová situace pedagogů, která neodpovídá platové úrovni současného 
vysokého školství ani v české republice, o Západní Evropě nemluvě. 

Tyto podmínky proměňují práci pedagogů, zejména těch kteří se podílejí na koncepčním a 
administrativním zajištění školy, v činnost téměř na úrovni dobrovolnictví. Je obdivuhodné, že 
pedagogové ve funkcích vedoucích kateder a garantů tuto práci za daných podmínek vykonávají, a je 
to další doklad potenciálu motivace a energie, který ve škole dřímá. Pro budování jakékoliv koncepce 
je však neúnosné spoléhat se výhradně na dobrou vůli a srdcařství těch, kteří ji mají vykonávat. 
Dostatečné mzdové ohodnocení musí být integrální součástí jakékoliv rozvojové strategie. Personální 
náklady přitom už teď tvoří nadpoloviční část nákladů školy, které celkově nejsou nízké. Roční 
rozpočet školy je cca 150  000 000 korun, z toho příspěvek MŠMT tvoří cca 59%. Jeho největší část, 
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86,5% je vázána na základě kontraktu mezi ministerstvem a AMU, na počet tzv. přepočtených 
studentů, jichž je 323.1 

Příspěvek MŠMT pro umělecké školy na základě přepočtených studentů vychází z nejvyššího 
koeficientu ekonomické náročnosti mezi vysokými školami (5,90 oproti 3,5 například na výuku 
zubního lékařství nebo 1,2 u humanitních věd). Na jednoho studenta FAMU tedy stát nyní přispívá 
částkou přes 200 000 ročně, to je při pětiletém studiu více než jeden milion korun. Pro srovnání, při 
přepočtu podle koeficientu studium jednoho studenta medicíny stojí stát sto tisíc korun,  studium 
studenta humanitních oborů jenom čtyřicet tisíc korun.  

 Díky iniciativě stávajícího děkana dokázala škola v uplynulých letech sbírat a uplatňovat umělecké 
výsledky školy (tzv. RUV),  příspěvek MŠMT roste i díky vědecké činnosti  (RIV), které se obě promítají 
do části ministerského příspěvku (tvoří 13,5 % celku) – a oproti roku 2015 tak dokázala už letos získat 
o dva miliony korun více a další růst lze díky delšímu časovému horizontu výpočtu RUV očekávat i 
v příštím roce.    

Celkový příspěvek státu se tak od roku 2015 zvýšil o 20%, z toho o 10% jen mezi roky 2018 a 2019, a 
v této částce není započítána stopadesátimilionová investice do rekonstrukce studia FAMU ani 
poslední velké investiční akce, díky nimž škola získala nové kamery a další vybavení.  

V praxi to znamená, že jakkoliv je lákavá romantická představa vznesení spravedlivého požadavku 
vůči ministerstvu školství na zvýšení příspěvku na činnost, možnost že by k tomu opravdu došlo ještě 
nad rámec současného růstu je mizivá. A je tu ještě další aspekt státní podpory – čím více se zvyšuje 
naše ekonomická závislost na státu, tím více se stáváme v našem vztahu k tomuto státu jejím 
rukojmím – a je zde zřejmé riziko, že přijde doba, kdy budeme možná potřebovat být schopni vůči 
představitelům státní moci vystupovat nezakomplexovaně a kriticky. Je  tedy v našem zájmu, i 
v zájmu naší budoucí názorové svobody, hledat raději další zdroje financování  

5.1 Cesty k lepší finanční situaci 

5.1.1 Přesnější plánování ekonomiky školy a využívání rozpočtových prostředků 

Každý rok škola nedočerpává svoje rozpočtové prostředky, a jejich část převádí ve formě 
hospodářského výsledku zpět AMU. Přesnější a cílevědomé plánování rozpočtu a čerpání, a plánování 
výdajů a rozvoje ve střednědobém horizontu (například horizontu celého děkanského volebního 
období), povede k efektivnějšímu existujících prostředků  

5.1.2 Optimalizace výuky 

V současnosti má FAMU na cca 450 studentů2  cca 90 pedagogických úvazků3. U našich sesterských 
fakult je tento poměr cca 1: 6. 

Lze oprávněně předpokládat, že část tohoto rozdílu je způsobena fragment arizací výuky teoretických 
předmětů a předmětů společného základu, jež jsou nyní často vyučovány duplicitně, nebo částečně 

                                                           
1 Toto číslo zahrnuje i všechny zahraniční studenty akreditovaných programů, jichž je aktuálně cca  sedmdesát. 
Při oprávněném předpokladu, že koeficient přepočtených/fyzických studentů je v případě zahraničních 
studentů obdobný jako u studentů českých programů, tj. 0, 72 (jeden fyzický student tedy představuje 0,72 
studenta přepočteného) to znamená, že sama existence anglickojazyčných programů, bez započítání příjmu ze 
školného, přináší škole na příspěvku z MŠMT 10 milionů korun ročně – 7% celého rozpočtu a přes 11% celého 
ministerského příspěvku. 
2 Včetně studentů akreditovaných anglickojazyčných programů 
3 Výpočet komplikuje grantové financování z programu OP3V, bez něj je úvazků 85, s ním 98. 
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duplicitně, na několika katedrách. Skutečně společná výuka představuje jen cca 15 % celkové výuky 
na škole4. 

Jedním z relativně rychlých kroků, jakými je možné tento poměr změnit, a uvolnit tedy část finančních 
prostředků pro zvýšení platů, je revize celé koncepce společné výuky, s důrazem na eliminaci duplicit, 
a zvýšení počtu předmětů vyučovaných společně pro studenty více kateder. To má zároveň druhý 
důležitý význam – společná výuka představuje důležitou neformální platformu vzájemného setkávání 
studentů a budování důležitých horizontálních vazeb mezi nimi, které jsou klíčové pro  propojování 
akademické komunity ve škole  i pro rozvoj vzájemné studentské spolupráce. Společná výuka by 
v rozumné míře a u předmětů kde to dává smysl probíhat v angličtině, společně pro studenty českých 
a anglických programů.  

Dalším krokem je stanovení hranice rentability u jednotlivých dílen – tedy minimální počet studentů, 
při kterých je dílna vůbec otevřena. 

Otázka kdo, či která složka školy by měla společnou výuku organizovat a zajišťovat, která byla jednou 
z neuralgických bodů v loňské děkanské krizi, je z praktického hlediska v tuto chvíli nepodstatná – 
odpověď na ní musí vycházet až z koncepce, která musí být připravena na základě věcné revize 
potřeb školy. Základní platformou pro tuto revizi a pro novou koncepci musí být zatím nikdy reálně 
nefungující plénum garantů, které se musí stát zásadním fórem pro hledání společného konsensu 
mezi katedrami  v této věci. 

5.1.3 Disciplína při realizaci společných cvičení 

Od roku 2014  škola přicházela každoročně o cca  3 miliony korun z rozpočtu jen v důsledku 
nedodržování realizačních plánů společných cvičení5  - naplánované ale nevyužité prostředky se 
formou přesunu do hospodářského výsledku nenávratně vracely AMU. Díky inciativě současného 
vedení je od roku 2018 možné nevyčerpané výrobní prostředky převádět do následujících let, 
nicméně i tak realizace stále tlačí před sebou velký počet odložených a nerealizovaných cvičení, který 
zatěžuje výrobu a komplikuje efektivní využívání technologických a finančních zdrojů. Prvním 
nezbytným, jakkoliv nepopulárním krokem ke zlepšení ekonomické základny výroby, je důsledné 
dodržování natáčecích plánů. To je zároveň něco, co je nemožné vynucovat silou – musí to tedy 
vycházet ze zodpovědného kompromisu všech zúčastněných složek – Studia FAMU, vedení školy, 
vedení kateder, vedoucích pedagogů jednotlivých cvičení i samotných studentů. 

5.1.4 Konsensuální snížení počtu garantovaných cvičení a přesun jejich části do oblasti 
cvičení financovaných v rámci (zvýšených) prostředků vnitřní soutěže. 

Studio FAMU v současnosti vyrábí 580 cvičení ročně6, to jsou dvě cvičení ročně na každého českého 
studenta fakulty, včetně doktorandů, a studentů kateder, jejichž studijní programy žádná vlastní 
cvičení nezahrnují. Snížení počtu garantovaných cvičení o pouhých deset procent  vytvoří lepší 
realizační podmínky, umožní revidovat rozpočtové podmínky cvičení, umožní efektivnější využívání 
vnitřních zdrojů školy a zlepší personální zajištění cvičení ve studiu. Snížení počtu cvičení ale zase není 
nic, co může být vnuceno shora – předpokládá to věcný konsensus všech zainteresovaných, to 
znamená především kateder s největším počtem cvičení (kamera, režie, dokument).  Předpokládám, 
že jednou z cest ke snížení počtu je sjednocení některých oborových cvičení do cvičení společných, a 

                                                           
4 Zdroj: Proděkan pro studijní záležitosti 
5 Zdroj: Studio FAMU 
6 Zdroj: Bakalářská práce Kristiny Škodové „Výuka filmové produkce v rámci 
terciárního vzdělávání v České republice“, FAMU, Katedra produkce, 2019. 
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přesun části cvičení z povinných do oblasti financované z prostředků vnitřní soutěže. Ty by měly být 
postupně zvýšeny cca na trojnásobek stávajícího objemu (tj. z cca  800 tis na 2,5 mil. korun).  

5.1.5 Změna definice podkladů pro RUV 

Současné vedení školy má zásadní zásluhu na zavedení systematického sběru podkladů pro Registr 
uměleckých výsledků (RUV), který tvoří podklad pro definici 13,5 příspěvku MŠMT. Shodujeme se ale 
na tom, že v současné době sledovaná kritéria, soustředěná především na uměleckou tvorbu 
pedagogů, nejsou příliš šťastná a z hlediska výpovědi o kvalitě školy a výuky ani příliš objektivní. 
Dobrá pedagogická práce znamená pro vyučujícího často nutnost omezení či obětování vlastní 
umělecké tvorby, a její kvalita se tak odráží především v tvorbě studentů a absolventů. Studentská, a 
především absolventská tvorba, by tak měly být více zohledněnými parametry podkladů pro RUV. 
Skutečnost, že FAMU s RUV dnes již několik let cílevědomě pracuje je dobrým východiskem pro to, 
abychom toto téma otevřeli na úrovni AMU a společně pak jednali s MŠMT o budoucí úpravě tohoto 
hodnotícího kritéria 

5.1.6 Internacionalizace 

Samotná existence zahraničních aktivit a výuky zahraničních studentů představuje faktor, který je 
zohledněn v parametru kvality a pozitivně ovlivňuje výši této části příspěvku MŠMT. 

Zahraniční studenti akreditovaných programů jsou pak zahrnuti do počtu tzv. přepočtených studentů, 
který je přímým základem výpočtu větší části ministerského příspěvku – zajišťují tedy, že při výkyvech 
počtu českých studentů nehrozí pokles této části financování. Zároveň skutečnost, že jde o studenty-
samoplátce rozšiřuje možnosti relevantního mzdového ohodnocení pedagogů, zajišťujících výuku 
v angličtině.  
FAMU poskytuje výuku třem semestrálním univerzitním programům škol ze Spojených států, a 
zajišťuje  šest letních workshopů. To souhrnně škole poskytuje po odečtení všech nákladů prostředky 
ve výši 6-8 milionů korun.  Při současném pedagogickém obsazení je to maximum, jaké škola dokáže 
realizovat, existuje však poptávka po otevření dalších kurzů. Po stabilizaci výuky a výroby v hlavní 
činnosti bude  tedy na místě zabývat se možností realizace a zajištění čtvrtého kurzu, který by mohl 
doplnit roční příjem o cca 2 miliony korun. 

5.1.7 Grantové zdroje 

Bude třeba pokračovat v procesu aktivního vyhledávání a využívání grantových prostředků, 
zahájeného již stávajícím vedením. Počítám s tím, že ustavený funkční team AMU, který v současnosti 
zpracovává dotační program OP3V, bude pokračovat v práci i v následujících obdobích, a přejde 
k administraci a zpracovávání nových grantových programů (perspektivní dotační program JAK). 

Bude třeba nadále aktivně vyhledávat možnosti dalšího financování, vedle úspěšně získaných grantů 
Grantové Agentury ČR (GAČR) taky v oblasti grantů Technologické Agentury ČR (TAČR) jejíž programy 
Gama zaměřené na aplikovaný výzkum, jsou potenciálním zdrojem financování rozvoje kateder 
Fotografie, Zvuku,  Kamery a CAS. 

5.1.8 Alumni a Nadace FAMU 

FAMU dlouhodobě zanedbává práci se svými absolventy, kteří všude na světě patří k důležitému 
zázemí rozvoje a doplňkového financování chodu vysokých škol.  V akademickém roce 2020/2021 
bychom měli zahájit nový Alumni program, který oživí a aktivuje vazby významných absolventů ke 
škole. V návaznosti na tento program by ve stejné době měla vzniknout Nadace FAMU, zaštítěná 
významnými osobnostmi z řad absolventů, umělecké komunity a profesního prostředí. Cílem nadace 
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bude vytvořit finanční fond, určený k 1)rozšíření prostředků ve vnitřní grantové soutěži 2) vnitřního 
pedagogického grantu na výuku, umožňující angažování výrazných pedagogických osobností z Česka i 
se zahraničí 2) vnitřního grantu na publikační a uměleckou činnost  pedagogických zaměstnanců 
(podpora tvorby nových výukových a analytických textů, granty na vývoj nových audiovizuálních děl, 
uvolňování a dočasné nahrazování  pedagogických pracovníků za účelem realizace vlastní umělecké 
tvorby). Cílem nadace by mělo být mít v roce 2021/2022 k dispozici  alespoň jeden milion korun, do 
konce akademického roku 2023/2024 pak tři miliony korun ročně. 

 

6. Společenská odpovědnost 
Studoval jsem v době, kdy se zdálo, že se nedá změnit vůbec nic – aby se pak najednou jedním rázem 
podařilo změnit skoro všechno. Věřím tedy na sílu občanské aktivity, a věřím na úlohu vysokých škol a 
představitelů kultury ve formování společenského vědomí. A obávám se, že v současném světě i 
v současném Česku tato úloha spíše poroste.  

Vidím, že aktivní přístup ke společenským tématům na škole existuje, a že se objevuje i ve volbě 
témat studentských prací – a škola by tento přístup měla sama dále podporovat.  

Pojmenováním tématu, jeho vyjádřením filmovým nebo scenáristickým dílem, ovšem aktivní 
občanský postoj nekončí, ale začíná.  Tematizujeme-li problém sociálního vyloučení, nevzdělanosti, 
informační manipulace celé generace důchodců, xenofobie a strachu, měli bychom se rovnou ptát, 
jako jednotlivci i jako škola,  co dál můžeme udělat proto, abychom sledovaný problém změnili. 
Mluvíme-li o změně genderového paradigmatu, ptejme se také na to, co děláme proto, aby jej 
společnost, vyděšená z rychlosti a radikality změn, pochopila. I co děláme proto, abychom my 
pochopili společnost, která jej nechápe. 

Sdílím obavu z nevratných změn v poškozovaném životním prostředí, i z toho, kolik energie je 
věnováno na jejich popírání jen proto, aby západní svět nemusel změnit nabytý komfort svého 
životního stylu. Znepokojuje mne, když vidím,  jak je politika popření a  strach ze změny zneužíván 
fašizujícími politickými vůdci k získání politických bodů, bojím se toho,  jak málo a jak pomalu se daří 
věci změnit a chápu frustraci, kterou to vyvolává v mladých lidech, jejichž života se to bude úzce 
dotýkat.  

Považuji za důležité přinést debatu o těchto skutečnostech, i o tom, jak na ně reagovat, na půdu 
školy,  a  budu podporovat všechny studentské aktivity v tomto směru. Považuji přitom za zásadní 
zajistit, aby taková debata vždycky směřovala výměně názorů, ne k jejich potlačování, což 
v současnosti bohužel není tak samozřejmé, jak by mělo být.  

Máme cítit zodpovědnost za svět, ve kterém žijeme,  a máme usilovat o jeho změnu, a škola má toto 
úsilí umožňovat a podporovat.  Obávám se ovšem,  že ani zde neexistují jednoduché recepty na 
rychlá řešení, a že Změna dnes stejně jako před třiceti lety ve skutečnosti začíná u nás samotných a 
u vlastní zodpovědnosti za drobné, každodenní činy.  V tom, jaká témata volíme, v tom, jak 
ohleduplně využíváme zdroje a prostředky, které máme k dispozici, v tom,  že v realizaci cvičení 
například začneme zohledňovat  principy sustainable film production i s vědomím, že to všechno 
znamená pravděpodobně omezení našeho vlastního individuálního komfortu.  To samé omezení, 
které očekáváme od celé společnosti. Pro školu to znamená zohlednit to samé ve svém provozu. 
Zahrnout  environmentální hlediska do bílých knih, neprodávat nápoje a kávu v plastu, zřídit možnost 
plnění filtrované kohoutkové vody do vlastních nádob,  převést  stávající  absurdní objem na papíru 
založené administrativy do efektivnější a úspornější elektronické podoby, reflektovat v organizaci 
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služebních cest efektivní využívání dopravních prostředků, ale především reagovat a vycházet vstříc 
dalším inciativám, které se v této oblasti přijdou zdola.  

 

7.Časový plán 
Rok 1. 

- Zprovoznění pléna garantů, plán společných předmětů 
- Optimalizace organizace společných cvičení, e-platforma pro organizaci cvičení, tajemníci 

kateder 
- Společná práce na novém souboru cvičení a jejich technických parametrů, příprava doplnění 

techniky SF 
- Revize prostorových možností, vybudování dodatečných střižen, nástroj na efektivní 

využívání stávajících prostor (dispečink, booking) 
- Lepší správa budovy 
- Lepší ekonomické plánování 
- Nadace FAMU 
- Alumni program 
- Od 1.1.2021 (nový rozpočet) zvýšení mezd o  10% 

Rok 2. 

- Nově definovaná cvičení 
- Realizace odpovídajícího technického s personálního vybavení SF  - lokace, kostýmy, masky, 

doprava. 
- Nový soubor společných předmětů. 
- Výuka televize – začátek – showrunning, writersroom, produkce 
- Nové pojetí studia v zahraničí bez rozkládání studia. 
- Dvojnásobné prostředky ve vnitřní soutěži plus vnitřní soutěž na marketing a distribuci. 
- Anglickojazyčný výukový program Zvuk, Scenáristika, Dokument, Animace 
- Každá katedra zahraničního hosta, každá katedra zahraniční workshop 
- FAMU – DAMU - HAMU 

Rok 3. 

- Anglickojazyčný výukový program režie 
- Společné projekty FAMU – DAMU – HAMU 
- Nové prostory 
- Výuka filmového herectví ve spolupráci s DAMU 
- Výuka Televize – showrunning, produkce, realizace 

Rok 4. 

- Nové starosti a nebo ráj na zemi 
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8. Závěr:  10 bodů k FAMU pro 21. století: 

 
1. Bezpečný prostor  

 Svobodná autorská tvorba 
 Příležitost učit se z vlastních chyb – ne bát se jich 
 Disciplína a vzájemný respekt při práci   
 Prostor pro různé názory a otevřenou debatu 

2. Společná práce 
 Společná práce je stejně důležitá jako individuální záměr 
 Pochopení pro práci druhých je základ úspěšné realizace čehokoliv 
 Úspěch jednoho je úspěch celé školy, úspěch školy je úspěchem všech 
  Prostor pro společné sdílení výsledků společné práce – klauzury, výstavy, 

prezentace, projekce, festivaly 
3. Místo pro kreativní iniciativu 

 posílení objemu prostředků ve vnitřní soutěži a rozšíření jejích okruhů, 
podpora projektů mimo oblast povinných cvičení 

 podpora inciativy ve výuce –  aktivní podíl studentů i kateder na formulování 
společné výuky – moduly, přednášky, masterclass,  hosté 

 otevírání a podpora spolupráce se studenty sesterských fakult – HAMU a 
DAMU 

4. Komunikace a organizace  
 Lepší podmínky pro horizontální komunikaci uvnitř školy, efektivní nástroje 

pro sdílení názorů a organizaci společných cvičení 
 Místo pro vzájemné setkávání a tříbení názorů 

5. Efektivita a inovace výuky 
 Efektivní organizace výuky  s využitím dialogu garantů výukových programů 

(plénum garantů) 
 Nové výukové prostory, prostor pro vzájemné setkávání, zlidšťování 

životního prostoru ve škole 
 Inovace, nové formáty technologické (VR, CGI, FX…) i autorské (seriál, web, 

vod, televize…) 
 Nové studijní obory (Game Design) 

6. Ekonomika 
 Efektivní organizace ekonomiky provozu a zlepšení mzdové situace  
 Více prostředků ve Vnitřní soutěži, nové vnitřní granty a stipendia 
 doplňkové zdroje financování – Nadace FAMU 

7. Vazba na profesní prostředí  
 Studio FAMU jako plnohodnotná simulace profesní výrobní reality.  
 Revize Bílých knih po stránce využívané techniky a doplnění technického 

parku SF 
 Doplnění a optimalizace doplňujících produkčních složek: scénografie, 

kostýmy, rekvizity, masky, lokace, doprava.  
 Možnosti stáží a pracovní praxe během studia 
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8.  Globální relevance 
 Rozvoj anglickojazyčné výuky a mezinárodních programů a jejich integrace 

do výuky na úrovni kateder 
 Zařazení studia v zahraničí do studijních plánů  
 Podpora zahraničních iniciativ kateder, spojených s výukou 
 partnerské projekty se zahraničními školami a institucemi 

9.  Lokální hrdost 
 Historie školy je motivace, ne závaží 
 Absolventi jsou největší hodnotou školy – Alumni program 

10. Společenská odpovědnost 
 Vysoké školy i filmoví umělci mají významnou úlohu při formování 

společenského vědomí, ve vztahu k sociální situaci, politické realitě i 
životnímu prostředí 

 Film i vzdělání jsou důležitými zbraněmi v obraně proti manipulaci 
 Filmem to nekončí, ale začíná – zpracovávaná témata mají mít přesah do 

dalších společenských aktivit 
 Škola podporuje aktivní společenský přístup ve volbě témat 
 Škola prosazuje rovnost přístupu a příležitostí 
 Škola podporuje spolkové a celospolečenské aktivity studentů 
 Škola ve svém provozu zohledňuje aktivní environmentální přístup 

 

Poděkování:  

Při zpracování tohoto materiálu jsem vycházel z rozhovorů, které jsem v průběhu uplynulých let a 
zvláště v posledním měsíci vedl s řadou kolegů, bez jakéhokoliv zvláštního pořadí mimo jiné se 
Zdeňkem Holým, Karlou Stojákovou, Ivo Trajkovem,  Pavlem Markem, Jindřichem Kolkem, Markem 
Vajchrem, Alicí Růžičkovou, Adélou Miškanin Holubovou, Pavlínou Adlerovou, Donikou Žánovou, 
Žanetou Cagáškovou, Vítem Kořínkem, Martou Švecovou, Davidem Jařabem, Radimem Procházkou, 
Petrem Jarchovským, Evou Papouškovou, Ondřejem Šejnohou, Tomášem Šimonem, Rózou Brožkovou, 
Kristýnou Škodovou, Anetou Furdeckou, a mnoha dalšími, jimž tímto děkuji za pomoc a za vstřícnost. 
Při těchto rozhovorech zaznělo mnoho zajímavého, co se do tohoto materiálu nakonec nevešlo – chtěl 
bych je ale ujistit, že to nebylo zapomenuto. Díky, OZ 


