
Toxická FAMU
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Název „Toxická FAMU“ se nově začal objevovat ve vyjádřeních členů Akademické obce AMU, v jejich interních 
emailech, a zní i v letmých rozhovorech na chodbách školy. Slovem toxická je myšleno zamořená jedem. O jaký  

jed se jedná? Domníváme se, že jde o jed zla narušených mezilidských vztahů, který v poslední době zasáhl 
nejenom FAMU, DAMU a další školy a fakulty, ale rovněž vztahy v naší společnosti obecně a dokonce je  

dohledatelný i v mezinárodním kontextu. Zápas odborné veřejnosti o udržení kvality a odbornosti konkrétních  
profesí, kterou vždy zabezpečovaly státní instituce jako jsou ministerstva, vysoké a jiné školy, totiž podezřele 
selhává. Připomeňme neschopnost ministrů starat se o své rezorty, která nabývá takových rozměrů, že není  
již nadále možné tuto disproporci a evidentní záměr škodit věci nevidět. Obvyklá otázka „Proč se toto děje?“,  
zůstává často bez rozlišitelné a pochopitelné odpovědi. Tlak na emoce, zneuznání, bezradnost a kolektivní 

nekomunikace už není možné déle nečinně snášet, tolerovat, vydržet. Česká republika je proto doma  
vnímána jako diletanstán…

Filmová a televizní fakulta AMU byla zasažena smrtící ranou způsobenou odcizením a nezákonným zveřejněním 
soukromé emailové korespondence vedoucích kateder a garantů profesních oborů, kteří debatovali mezi sebou  

o tom, co je třeba udělat, aby se propad školy zastavil. Stáli svorně pospolu proti současnému vedení školy,  
děkanky Andrey Slovákové, které zkušeným pedagogům a mistrům filmařského oboru přestalo naslouchat.

Kolem paní Slovákové vznikl podobný blok bojovníků za změny mířené proti udržení kvality tradičního  
vyučovacího systému, který býval na FAMU ve světovém kontextu jedinečný. Doba, kdy se tyto dva tábory  
tzv. „teoretiků“ proti tzv. „praktikům“ pošťuchovaly na bázi humorných akademických disputací skončila.  
Začaly se praktikovat trestné činy a vyhrožování vyhazováním z práce, což nemůže nepřipomínat situaci 

komunistického totalitního převratu v roce 1948, který se na FAMU projevil tzv. studentokracií let 1949–1950,  
anebo situaci období normalizace po sovětské okupaci v roce 1968. Představujeme v tomto vkladu do  

časopisu Synchron několik názorů, vysvětlujících současnou situaci na FAMU, aby si čtenář z filmařské  
branže mohl udělat vlastní samostatný názor na stav naší Alma Mater.
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rozkladným tendencím čelit. Pokouší se interpelovat fakult-
ní orgány a  komise jakož i  nadřízené orgány AMU, snaží se 
poukazovat na  četná pochybení a  bezpráví, kterého se nové 
vedení fakulty dopouští, ale jejich odpor je marginalizován, 
napadán, překrucován a obracen proti nim. Ideologové se skr-
ze instituce vysokoškolské samosprávy ujímají moci a ideově 
nevyhraněná většina procitá, až když je pozdě. Buď se přikr-
čí a přizpůsobí – vždyť jde přeci jen o živobytí či akademické 

kariéry – anebo nakonec odejde, protože pro ně zde již ne-
bude místo. Kolem roku 2005, kdy se odehrálo první dějství 
této bitvy, odešla nebo byla odejita třetina pedagogů FAMU. 
Mezi nimi i mnozí vážení a profesně erudovaní učitelé. Pak se 
na dlouhou dobu stav zakonzervoval, aby dnes, po ovládnutí 
rozhodujícího počtu členů akademického senátu, propukl na-
novo a přebrání moci bylo jednou provždy zpečetěno. Zdá se, 
že poslední bitva vzplála.

3/Kdo jsou tedy ti, kdo dnes FAMU ovládají? V první řadě 
jde o aktivisty z katedry dokumentární tvorby, jejímž du-

chovním vůdcem ještě donedávna byl charismatický egocen-
trik a  svébytný filosof – dokumentarista Karel Vachek. Jeho 
kontroverznost spojená s charismatem vyděděnce a provoka-
téra se stala pro mnoho studentů inspirativní. Podařilo se mu 
vytvořit vlastní školu ve škole a generovat své ideologické sou-
věrce. Dlužno říct, že se stal nejvlivnějším filmovým pedago-
gem uplynulých dvaceti let. Jeho následovníci se dnes chovají 
bezmála jako sekta. Jedině Vachek, na rozdíl od těch ostatních, 
„filmem myslel“ a to tím jedině správným a následováníhod-
ným způsobem. Vůči jeho osobě je byť i jen náznak kritického 
pohledu na škole prakticky vyloučen. Takový člověk, který se 
o to pokusí, je označen jeho následovníky za pomýlence, muže 
či ženu „ve službách komerčního systému“ a intelektuálně ne-
dostatečnou nulu. V kontextu školy dnes jeho dědicové využí-
vají starou dobrou metodu „rozděl a panuj“. Rozdělit školu se 
Vítu Janečkovi, Petru Markovi, Davidu Jařabovi, Martinu Bla-
žíčkovi, Petru Kubicovi, Martinu Řezníčkovi, Davidu Čeňkovi, 
Andree Slovákové, Heleně Bendové, Alici Růžičkové a několi-
ka dalším už podařilo. Nyní přešli k fázi panování.

Ti, kdo dnes na  FAMU vyučují filmovou režii, nejsou, až 
na  čestné výjimky, ve  své podstatě režiséry hraných filmů. 
Pokud disponují nějakým uměleckým kreditem, tak v  jiných 
uměleckých disciplínách, než je hraný film. Působí zde diva-
delní režisér, alternativní hudebník a  divadelník – jejich vý-
kony na  poli filmové režie jsou skromné. Kdo na  současné 
katedře režie, vlastně točí filmy, které někdo, kromě kroužku 
zasvěcenců, kdy viděl a ocenil? Takovým filmovým režisérem 
je na katedře režie pouze její stávající vedoucí Bohdan Sláma, 
který zbytku slouží z  pragmatických důvodů jako fíkový list. 
Jeho kolegové zato pilně zasedají v Akademickém senátu, kte-
rý je obratem nominuje do  komisí výběrových řízení, kde se 
pak postarají o  to, aby řízeným procesem“ zmanipulovaných 
výběrových řízení obsadili posty vedoucích kateder loajálními 
adepty, bez ohledu na kvalitu jejich koncepce, natož srovna-
telné profesní a pedagogické kompetence ve srovnání s těmi, 
které nahrazují.

Jak v  transparentně vedeném výběrovém řízení prosadit 
„své adepty“ proti kvalifikovanějším účastníkům řízení? Je 
to až překvapivě snadné. Klíč spočívá ve složení komise výbě-
rového řízení, kterou vybírá a jmenuje děkanka školy. Je v ní 
zastoupen reprezentant katedry, na kterou se výběrové řízení 
koná, dále zástupce některé z dalších kateder školy, zástupce 
vedení fakulty, zástupce akademického senátu a dva odborníci 
z oboru mimo školu. Pokud chcete prosadit svého adepta, po-
sadíte do komise vám loajální zaměstnance a v profesní obci 

mimo školu naleznete takové experty, kteří mají vyhraněný 
kritický pohled na  toho, kdo svůj post jako stávající a  nepo-
hodlný vedoucí katedry hájí. Filmová branže, podobně jako 
ostatní umělecké obory, je vysoce konkurenční prostředí. Po-
stačí tedy, když se soustředíte na takové odborníky z profese, 
kteří tím, koho chcete odstranit, pohrdají. Pokud jste šikovný 
a namícháte koktejl postojů členů výběrové komise ve „správ-
ném“ poměru, vyjde vám vždycky výsledek, který požadujete, 
a který není příliš okatý. Příznačné je, že probíhající výběrová 
řízení vycházejí většinou s poměrem hlasů 4 ku 3 ve prospěch 
účelově předem vybraného adepta. Navenek to připomíná těs-
ný souboj, nicméně váš záměr je naplněn. Fatální je, že zde 
neexistuje veřejně přístupné zdůvodnění rozhodnutí výběrové 
komise, které by bylo možno podrobit argumentovanému roz-
porování. A tak čistka může být vydávána za naplnění demo-
kraticky probíhajícího procesu.

Dějiny umění, kinematografii nevyjímaje, jsou plné 
různých uměleckých hnutí, škol, avantgard, vzájemně 
se vůči sobě mnohdy ostře vymezujících. To vždycky 
přispívalo k potřebné dynamice vývoje v kulturní sfé-
ře, kdy se jeden umělecký program či koncept snaží 
vyvrátit ten předchozí a snaží se dominovat. To k věci 
přirozeně patří, bez toho by nebylo vývoje. 

Něco jiného ale je, když se jednostranná ideologic-
ká dominance či jeden pohled na svět nastolí na umě-
lecké akademii jako určující pro tvůrčí a  pedagogic-
kou práci. Ta se, z podstaty umělecké akademie, musí 
snažit pojmout celé spektrum poetik a  žánrů, musí 
zahrnovat všechny přístupy k  tvorbě pro co nejširší 
škálu talentů a tvůrčích inklinací. A musí poskytovat 
možnost rozvoje pod vedením ceněných a kvalifikova-
ných učitelů, za  kterými stojí přesvědčivé umělecké 
výkony v oboru. Ti pak studentům mohou poskytnout 
potřebnou profesionální vybavenost.

 „Avantgarda“, která se ujme moci, se stává dikta-
turou. Jejím prostředkem je boj o nastolení „nového 
řádu“, a ten lze udržet jedině silou. A za zneužití in-
stitutů vysokoškolské samosprávy, jakými jsou Aka-
demický senát, komise pro výběrová řízení na místa 
vedoucích kateder, či umělecké a oborové rady ško-
ly. A pokud legální postupy nestačí, sáhne se k ohý-
bání či obcházení vnitřních předpisů. Pokud ani to 
nestačí, sáhne se ke kriminálnímu činu.

Na tomto místě je třeba konstatovat fakt, že ne všichni skvě-
lí filmaři jsou zároveň i skvělí pedagogové. A naopak výborní 
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CO SE STALO S FAMU?  
 

1/ Na  FAMU dnes nejde o  periodicky se opakující, bouři 
ve sklenici vody, jde o dlouhodobý rozkladný proces. Jis-

tá specifická skupina pedagogů, které spojuje bažení po  mo-
cenských pozicích a progresivistická ideologie tuto situaci vy-
tváří dlouhodobě, soustředěně, plánovitě a  krok za  krokem. 
Neusilují o nic jiného, než o získání pozic, a o celkové ovládnutí 
FAMU. To, jací absolventi budou školu opouštět, je jim srdeč-
ně jedno a jaké bude mít škola renomé také. 

Sledujeme- li počínání tohoto segmentu pedagogů, jejich 
na  jednu stranu populistické a  na  druhou stranu agresivní 
projevy na sociálních sítích, sledujeme-li jejich koordinovanou 
součinnost s emisary, kteří podle jejich plánu obsazují pozice 
v akademickém senátu a kteří dosadili do čela FAMU součas-
nou děkanku, tak vidíme jasně, že jde o pečlivě předem pro-
myšlenou strategii. S rozmyslem vybírají ke studiu takové stu-
denty, kteří sdílejí jejich ideologický koncept, popřípadě jim 
tuto svoji ideologii indoktrinují. Rozhodujícím předpokladem 
k jejich výběru není talent, nýbrž inklinace k politickému po-
stoji. Tito učitelé matou mladé adepty filmového umění, hecují 
je, staví je do opozice proti reprezentantům „systému“ a mani-
pulují jimi podle svých partikulárních zájmů. Jde o „politickou 
práci“ se vším všudy, a jak dnes snad vidí i ti, kteří vidět ne-
chtěli, o úspěšně vedenou strategii. 

Oponenti vůči manažerským pochybením vedení FAMU, 
proti jeho obcházení vnitřních předpisů a destrukci studijních 
programů se spojili postupně a zcela spontánně. Opozici tvo-
ří dnes převážná část vedoucích kateder a garantů studijních 
programů, jakkoli se jejich řady, díky cílené dezinformační 
kampani tenčí, jak ukazují odchody Karly Stojákové a Davida 
Kořínka z vedení dvou kateder. Po dvou letech usilovné práce 
tito oponenti vypracovali spousty konkrétních podnětů k  AS 
FAMU i  výzev k  paní děkance a  na  vědomí byly dány i  paní 
rektorce. Přehledným shrnutím pochybení současného vedení 
FAMU pak byly texty nazvané 9 PROBLÉMŮ FAMU z loňské-
ho roku a 8 PROBLÉMŮ FAMU z letošního roku. Když se nám 
podařilo dosáhnout rovnovážného zastoupení v  AS FAMU, 
aby mohly být tato naše upozornění a výtky brány vážně, sáh-

lo vedení se svými sympatizanty ve snaze zvrátit nepříznivě se 
vyvíjející situaci k využití dopadu trestného činu. Tím byl so-
fistikovaný hackerský útok na mailové schránky oponentů, vy-
trhání vět těchto soukromých konverzací z kontextu, sestavení 
denunciačního textu s názvem MOC NA FAMU I. A II. a jeho 
zveřejnění na  sociálních sítích. Tímto aktem se současnému 
vedení podařilo vytvořit skandál, na který bouřlivě reagovala 
část akademické obce. Oponenti současného vedení byli tímto 
bezprecedentním postupem zaskočeni. Čerstvě zvolení senáto-
ři zastupující opozici současného rezignovali na své čerstvě zís-
kané funkce v AS. Tím se vedení FAMU podařilo nepříznivou 
situaci obrátit ve svůj prospěch a dnes již nic nebrání k tomu, 
aby své dílo krok za krokem dokonali. 

Prvním takovým krokem je vytvoření dojmu, že na FAMU 
působí jakési samozvané „spiklenecké centrum“, které od sa-
mého počátku hází paní děkance klacky pod nohy. Nikoho ne-
zajímá, že opozici proti paní děkance a jejím způsobům vedení 
tvořilo celkem devět z celkových jedenácti vedoucích kateder 
a garantů studijních programů FAMU. Převážná většina opo-
nentů je dnes označena za marginální skupinu sabotérů a zá-
škodníků. Proto paní děkanka – vystavena tlaku těchto sabo-
térů – udělala v prošlém období některé chyby, které ovšem 
dokázala vždy náležitě a včas napravit. Nebudu ani pozname-
návat čí historický modus operandi to připomíná…

Jak je snad dnes zřejmé – na konci procesu, který na FAMU 
dnes eskaluje, má být eliminace protivníků, definitivní obsa-
zení všech klíčových pozic a následná normalizace – tedy le-
gitimizování daného stavu. Opozice uvnitř školy bude zcela 
odstraněna. Nastanou „věčné časy“ vlády těch, kteří „myslí 
po  jednom způsobu“ a  generují tímto způsobem angažované 
filmové tvůrce. Ti, kteří stáli v opozici otráveni a uvláčeni ode-
jdou sami a budou nahrazeni kýmkoli loajálním, pokud se ov-
šem nepřizpůsobí a nepřijmou nastolení nového pořádku. Tací 
se pak stanou pro vedení užitečnými otroky, na jejichž příkla-
dech se bude demonstrovat demokratičnost nových pořádků: 
„pohleďte, tento docent či docentka býval kritický a přesto zde 
dál působí a pracuje se svými studenty! Tak o  jakých totalit-
ních praktikách zde mluvíme?“ Ve skutečnosti v horizontu ně-
kolika málo let ze školy nenápadně, protože jeden po druhém, 
vymizí profesně erudovaní filmaři, kteří netvoří a  nejednají 
v ideologickém modu uchvatitelů mocenských pozic.

2/ Na FAMU působím více než tři dekády a tak mám pově-
domí, jak k této situaci v průběhu let došlo. Vždycky jsem 

školu vnímal jako svobodný tvůrčí prostor, ve kterém se mohly 
uplatnit a vyniknout nejrůznější tvůrčí přístupy. To dnes kon-
čí. Nikdy jsem na škole nezažil větší napětí a větší dusno, než 
je tam nyní a  to do  toho počítám i  sklonek let osmdesátých, 
když jsem na FAMU studoval sám a zažil zde studentskou stáv-
ku a  pád totalitního režimu. Na  FAMU dnes skutečně nejde 
o  žádnou pluralitu názorů, žádnou šíři akademické svobody, 
žádnou otevřenou náruč pro různé tvůrčí postupy a přístupy. 
To jsou dnes jen líbivá hesla, na která dobře slyší mladí lidé se 
zvýšenou citlivostí k  těmto pojmům. Toho jsou si ideologové 
dobře vědomi a velmi dovedně pracují s tématy, které dnešní 
mladé lidi zajímají. Tato témata se pro manipulátory stávají 

prostředkem, jak upevnit své pozice, zajistit dobyté kóty, získat 
přístup k finančním tokům a vytlačit uznávané filmové profe-
sionály z  pozic, pokud zastávají kritické nebo nesdílejí jejich 
ideologické postoje. Škola je prostorem, který tato semknutá 
a agresivní menšina dobře využívá. Protože v prostředí mimo 
FAMU neobstojí, hodlá si školu zcela přivlastnit jako vlastní 
úživný skleník. Dlužno dodat, že tyto tendence se objevují všu-
de ve světě na podobně humanitně zaměřených vzdělávacích 
institucích.

Na FAMU je dnes jedenáct kateder. Na rozkladném proce-
su se podílí především katedra dokumentární tvorby a pod-
statná část katedry režie a aktuálně, po rezignaci doc. Davida 
Kořínka i  katedra CAS. Zbylé katedry se více či méně snaží 

A
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nevybavím… Katedra režie prostě dnes nemá absolventy, které 
někdo zaznamenal, o kterých se ví, o kterých se něco proslý-
chá. Proč? Protože nemají učitele, kteří by měli v profesi, mimo 
školu nějakou váhu. Za to má schůzující aktivisty, kteří hájí své 
pozice tím, že zasedají v komisích a radách a organizují na ško-
le čistky. Likvidují své kolegy na škole jako kastu, jako třídu, 
jako reprezentanty „filmové branže“ kterou pohrdají, protože 

se jimi cítí být ohroženi. Jejich krédem je „kdo není s námi, 
je proti nám“ a bude odstraněn. Do akademického prostředí 
tak vstoupil duch partajnictví. Až se současnému vedení a jeho 
podporovatelům podaří otrávit a vystrnadit filmové profesio-
nály ze školy a když nenajdou za ně jiné, kteří by se jim vyrov-
nali, klidně věhlasnou školu pošlou do bezvýznamnosti.

4/Co je příčinou takového vývoje? Humanitně zaměřené vy-
soké školství je již třicet let hrubě podfinancováno. Jediný 

způsob jak získat pro tyto školy finance, je získat od státu dota-
ci odvozenou od počtu přijatých studentů. Aby tyto vzdělávací 
instituce, jejichž vědecký a výzkumný program není napojený 
na průmysl, přežily a udržely tradiční obory, vymýšlejí si obory 
nové, které málokdo skutečně potřebuje. Univerzity zakládají 
a  rozhojňují různá „kulturologická studia“ a  související „umě-
novědné obory“, aby sem nabraly co nejvíce studentů a dosáhly 
tak na kýžené dotace. A tak katedry kulturních studií chrlí ročně 
desítky absolventů, kteří po absolutoriu nemají se svojí kvalifi-
kací uplatnění na trhu práce. Kam tito absolventi zamíří? To je 
jasné: vyplnit kdejakou niku na uměleckých školách.

Tím se ovšem mění prostředí v  kultuře obecně. Namísto 
uměleckých děl se vydávají politické a  ideologické traktáty 
za dílo převlečené. Protože se jejich tvůrci musí také nějak ži-
vit, spokojí se s platem akademických pracovníků na umělecké 
škole. Stačí z nich vytlačit profesní umělce, protože ti jediní je 
ohrožují a  navíc zabírají místa dalším spřízněným absolven-
tům filosofických fakult a kulturologických studií. A taky toho 
nakonec dosáhnou, protože jsou jednotní, spojeni společným 
zájmem, společnou ideologií, a  jejich přirozeností je schůzo-
vat, vytvářet inovace pro inovace, zasedat v komisích a využí-
vat vnitřní předpisy fakult pro své vlastní zájmy.

Je třeba zdůraznit, že nikdo nerozporuje důležitost a  po-
třebnost výuky teorie umění, dějin kinematografie, literatury, 
dramatu a hudby na filmové škole. Film je komplexním umě-
ním, které vyžaduje vzdělání a orientaci ve všech těchto dis-
ciplínách. Teorie na filmové akademii má mít však z podstaty 
úlohu podpůrnou. Svrchovanou úlohu pak musí mít praktické 
osvojování si té které tvůrčí profese. Filmový teoretik vám film 
rozebere, vyloží, interpretuje, zařadí do kontextu, ale neozvučí 
jej, nenapíše scénář, nenasvítí, nenasnímá, nesestříhá a  ne-
zrežíruje. Je na  garantech jednotlivých studijních oborů ur-
čit, jakou teoretickou vybavenost jejich profese vyžaduje. Jiné 
spektrum teoretické výuky bude vyžadovat studium fotografie 
anebo kamery, jiné studium zvukové tvorby a  zase jiné stu-
dium scenáristiky nebo režie. FAMU je uměleckou akademií, 
nikoli kabinetem filosofické fakulty provozujícím uměnovědná 
studia. Hlásí se na  ni uchazeči velkého spektra předchozího 
dosaženého vzdělání, od  absolventů gymnázií, přes průmy-
slovky všeho typu, po  absolventy bakalářských stupňů všech 
vysokých škol, nejen filmové vědy. Hlavní dispozicí pro přijetí 
musí být talent uchazečů. Přijatí studenti pak musí získat po-
třebný základ, na kterém musí stavět, pokud chtějí v profesi 
uspět. Pokud by chtěli studovat filmovou teorii do  hloubky, 
mají k tomu příležitost na jiných, tímto směrem zaměřených 
vysokých školách.

Shrnuto a podtrženo: protože se cítí ohrožena, vytáhla spe-
cifická část pedagogů FAMU do boje. A protože ovládá bojové 
prostředky populismu na sociálních sítích a machinace se zne-
užíváním fakultních institucí jakým jsou vedení fakulty, Aka-
demický senát nebo Umělecká či Oborová rada, směřují k je-
dinému cíli, a sice k ovládnutí školy jako celku a ve výsledku 
k udržení svých míst a potvrzení svého „dějinného významu“. 
To, že situace dospěla až k trestnému činu, je jen logickým po-
kračováním tohoto trendu.

Jako garant studijního programu scenáristika a dramatur-
gie v takovém prostředí nemohu odpovědně plnit svoji funkci 
– tedy garantovat kvalitu výuky oboru ani v takto otráveném 
prostředí pracovat. Proto zvažuji na  funkci garanta SP rezig-
novat a ze školy, po zvážení všech výše uvedených skutečností, 
po více než třiceti letech práce odejít.

prof. Petr Jarchovský,  
filmový scenárista a pedagog FAMU
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pedagogové nemusí být excelentní filmaři. Sám si vzpomínám, 
na jakou neochotu mezi filmaři jsme mnohokrát za těch třicet 
let narazili, když jsme je zvali, aby na FAMU vyučovali. Za mi-
zerný peníz si pěstovat vlastní konkurenci? A  věnovat tomu 
spoustu času a energie? Na něco takového musíte mít opravdu 
speciálně profilovaného člověka se vztahem ke škole a k úlo-
ze pedagoga. V zoufalé situaci, ve které se nyní FAMU 
nachází, mi často vytanula myšlenka, že jsme si my, 
filmaři, školu nechali vzít právě svojí neochotou 
na ní v minulosti za nedůstojných podmínek působit. 
Na druhé straně se zde, navzdory tomu, vytvořilo společenství 
oddaných, zkušených a spolupracujících pedagogů, jejichž vý-
sledky mluví za sebe. Jediným skutečným měřítkem úspěšnos-
ti umělecké školy je totiž kvalita jejich absolventů. 

Pro tvůrce, kteří vytváří alternativní, ať již přínos-
ná nebo zbytečná díla, a pro filmové teoretiky, kteří 
se filmaři být cítí, je umělecká škola často jediným 
zdrojem pravidelného příjmu. Ve  skutečnosti jejich 
aktivita pramení z nejistoty a ze strachu ztráty těch-
to, byť nuzných výdělků. Pokud někdo zpochybní je-
jich kompetenci, ohrožuje tak zároveň jejich skrovné 
živobytí. A tak, aby své opodstatnění na postech pe-
dagogů pojistili, spojují se a nastavují si vlastní po-
křivená kritéria. 

Dalším podstatným důvodem je ideologie pohrdají-
cí existujícím „systémem“ a provozem v kinematogra-
fii vůbec. To, že nejsem schopen v systému uspět a pro-
sadit se, není vinou mé nedostatečnosti, nýbrž vinou 
existujícího kulturního a  ekonomického systému, 
který je třeba rozložit. Takové mentální nastavení pak 
nemíří k tomu, aby byli absolventi oborů kupříkladu 
filmové režie schopni úspěšně uchytit v praxi a obstát 
v konkurenci. Míří k tomu „systémem pohrdat a ne-
být jeho součástí“. Takový pedagogický postoj je pro 
mladé a revoltující studenty přitažlivý. Neuvědomují 
si však, že jsou zneužíváni k tomu, aby jako studenti 
podpořili a ochránili posty svých pedagogů. A  ti toho 
dosahují populismem a líbivou politikou „obrany tvůrčí svobo-
dy“ a „kamarádské tolerance či dokonce protekce v otázkách 
studijních povinností“. Nezískáte si lépe náklonnost mladého 
začínajícího umělce, než když mu, jako jeho učitel sugerujete, 
že ho pokládáte za  přemýšlivého, vysoce nadaného, když jej 
učiníte kumpánem, spolubojovníkem v zápasu se „systémem“. 
A když mu ukážete ty, kteří mu, coby zastánci „systému“, brá-
ní v možnosti ukázat svůj talent a výlučnost. Takto „ošetření“ 
a  ideologicky zpracovaní studenti vám pak dobře poslouží 
v  politické práci během jejich studia na  škole v  různých in-
stitucionálních hlasováních a  třaskavých aktivitách na  so-
ciálních sítích. To, že se pak tito studenti, nevybavení 
profesionálními návyky a  profesionální disciplínou, 
po absolutoriu školy často ocitají ve vzduchoprázdnu, 
už jejich pedagogy nezajímá. Má to svoji logiku: ti, kdo 
je ke studiu přijímají, filmy určené pro běžná kina či televizi 
netočí, protože jimi pohrdají, vymezují se vůči nim – anebo 
je prostě sami vytvořit nedokážou. Takoví učitelé studen-
ty roli režiséra nenaučí, nepředají jim nic z toho, co 
musí filmový tvůrce zvládat, žádnou fundovanou pro-
fesní zkušenost, nenaučí je kolegialitě, odpovědnosti, 

organizačním schopnostem, schopnosti jednat s  lid-
mi a  rozumět jim, kvalifikovaně rozhodovat a  řídit 
různé filmové profese, nenaučí je práci s herci před 
kamerou, orientaci ve způsobech natáčení za využití 
překotně se vyvíjejících technologiích a formátech. 

Českému filmu neschází talenty, schází mu profesně vyba-
vení mladí režiséři. Jejich pedagogové svým svěřencům žád-
né zkušenosti tohoto typu schopni předat nejsou, protože je 
zkrátka nemají. Neumím si představit, že bych si kupříkladu 
já, jen na základě faktu, že můj filmový scénář, upravený pro 
jeviště, nastudovalo některé divadlo, osoboval právo učit re-
žii nebo dramaturgii na divadelní fakultě. Anebo že bych se, 
díky faktu, že se na základě mého libreta kdysi natočil muzikál, 
sápal vyučovat choreografii na  fakultě hudební. Natož abych 
zasedal ve  výběrových komisích ostatních oborů a  podílel se 
na eliminaci nepohodlných avšak kvalifikovaných kolegů. 

Na katedře režie FAMU jde však o běžný standard. Naopak 
– lpění na  profesní erudovanosti je zde chápáno jako něco 
konzervativního, něco, co brání mladým adeptům filmové re-
žie ve  svobodném tvůrčím rozletu. Řemeslo je sprosté slovo 
a je stavěno do opozice vůči umění, což je na umělecké škole 
vyslovený nonsens. Co takový mladý adept režie v tomto pojetí 
potřebuje, je být pedagogický a ideologický kumpán, který jej 
bude utvrzován v ničím zasloužené výlučnosti. Po absolutoriu 
školy, kdy se takto připravovaný absolvent ocitne v profesní re-
alitě, samozřejmě narazí, a nebude schopen se uplatnit. To už 
ale jejich školní mentory trápit nemusí. Ti se zaměří na vytvá-
ření dalších křehkých a jim oddaných květinek, neschopných 
přežít mimo školní skleník. 

Jak již bylo řečeno: kvalita umělecké školy se pozná podle 
toho, jak jsou úspěšní její absolventi v praxi. To je jediný rele-
vantní ukazatel kvalifikovanosti pedagogů umělecké akademie. 
Ohlédněme se za absolventy ostatních kateder dejme tomu de-
set let zpátky. Každý z mých profesně erudovaných kolegů by 
se jistě mohl pochlubit absolventy, na  které je hrdý. Jedním 
z úkolů pedagoga umělecké školy je, že dokáže také uvést své 
talentované svěřence do  praxe. Já se to snažím dlouhodobě 
dělat programově v  případech absolventů, které jsem vedl. 
A na koho může být katedra scenáristiky, na které působím, 
za oněch, řekněme deset let zpátky, hrdá? Jistě tam budou pa-
třit: Štěpán Hulík (Hořící keř), Bohdan Karásek (Karel a  já), 
Jaroslav Žváček (Kobry a Užovky), Ondřej Provazník (Staříci), 
Beata Parkanová (Chvilky), Miro Šifra (Rédl), Bára Námerová 
(Špina) Petr Kazda (Já, Olga Hepnarová), David Semler (Musí 
to být bolestivý)... Všechno autoři oceňovaných látek a  tudíž 
úspěšní tvůrci v profesi. Každý z mých kolegů vedoucích kate-
der by jistě dokázal vyjmenovat zase své úspěšné absolventy. 
U Katedry kamery, jejíž dlouholetý úspěšný pedagog prof. Ja-
roslav Brabec je dnes z pozice vedoucího katedry vytlačován, 
je takovým dobře vybaveným profesionálem snad každý druhý 
absolvent. Katedra animované tvorby je díky svým renomova-
ným učitelům v čele s Michaelou Pavlátovou dlouhodobě nejú-
spěšnější katedrou na škole. 

Zkuste si vyjmenovat, za  posledních deset let skutečně 
úspěšného absolventa katedry režie. Olmo Omerzu před jede-
nácti lety? Dobře, a dál? Ať dumám, jak dumám, tak si nikoho 
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2 příloha č.1

VEDENÍ FAMU
K SOUČASNÉ SITUACI
NA FAKULTĚ

Dne 27. dubna 2022 byl děkance FAMU Andree Slovákové 
a tajemnici FAMU Vieře Hladišové a společně s předsedky-
ní a místopředsedou Akademického senátu FAMU zaslán 
anonymní e-mail, který v příloze obsahoval dokument se 
screenshoty z e-mailových konverzací některých pedagogů 
a pedagožek z FAMU. O týden později dorazil druhý e-mail 
s dalšími screenshoty konverzací. Tato komunikace byla ne-
legálně zcizena, což je odsouzeníhodný čin a nepřijatelné 
narušení soukromí. Vůči tomuto kroku bylo podáno několik 
trestních oznámení na neznámé/ho pachatele za prolome-
ní listovního tajemství a neoprávněného vstupu do osobní 
korespondence z různých stran (ze stran autorů konverzací, 
rektorátu a děkanky Andrey Slovákové). Záležitost je nyní 
v šetření policie. IT oddělení AMU i FAMU došlo k závěru, že 
nedošlo k násilnému vniknutí do školní e-mailové schránky 
či nestandardní aktivitě na AMU infrastruktuře, nýbrž prav-
děpodobně ke zneužití znalosti hesla jednoho z účastníků 
emailové komunikace.

Zcizené konverzace se však již organicky rozšířily. Vedení 
FAMU vydalo velmi záhy prohlášení, ve kterém vyzývalo k ne-
šíření konverzací, zejména mimo akademickou obec, neboť 
se jedná o interní záležitost. Přesto se konverzace rozšířily na 
sociálních sítích a za nešťastné považujeme, že se dostaly také 
do médií. Obsah těchto konverzací vzbudil určité reakce, stu-
dentská komora Akademického senátu FAMU svolala plénum 
akademické obce, které se uskutečnilo 2. května a zúčastni-
lo se ho cca 240 lidí. Organizátoři pléna pozvali také autory 
zmíněných konverzací, ti se však, kromě jedné pedagožky, 
nezúčastnili. Ze školy na vlastní žádost odešli dva vedoucí 
kateder a aktéři uniklé komunikace, Karla Stojáková a David 
Kořínek. Svoje vyjádření k situaci napsali také studenti a stu-
dentky (pod vyjádření se doposud podepsalo 50 studujících 
z různých kateder):

VYJÁDŘENÍ STUDENTŮ A STUDENTEK FAMU
K SOUČASNÉ SITUACI OHLEDNĚ UNIKLÝCH

EMAILOVÝCH KORESPONDENCÍ SMĚŘOVANÉ 
AKADEMICKÉ OBCI

My, studenti a studentky, jsme hluboce otřeseni obsahem 
zveřejněných mailových konverzací řady členů Akademické 
obce — pedagogů a pedagožek, senátorů a senátorek, garantů 
oborů, vedoucích kateder FAMU a v neposlední řadě také rektor-
ky AMU. Neochotu aktérů veřejně vystoupit a napřímo se k věci 
vyjádřit a jejich snahu uzavřít debatu o věcné a morální rovině 
a přetočit ji výhradně do trestně-právní roviny, vnímáme nejen 
jako nezodpovědnou a bagatelizující, ale především narušující 
atmosféru důvěryhodnosti a transparentnosti AO.

Rádi bychom podotkli*y, že jsme na akademické půdě, které 
jsme všichni součástí a u její důvěryhodnosti je nanejvýš pod-
statné obsah emailů a záměry, s jakými byly psány, AO vysvětlit. 
A to právě na základě faktu, že jejich obsah je nikoliv bulvár-
ního či osobního charakteru, ale týká se čistě organizovaných 
a mocenských snah o destabilizaci instituce i jejího demokra-
ticky zvoleného vedení. Konverzace se odehrávaly na školních 
mailových adresách, v pracovní době a účinkují v nich osoby 

zastávající zejména veřejné funkce. S přihlédnutím k těmto 
zásadním skutečnostem vnímáme argumenty poukazující pouze 
na trestně-právní rovinu problému (kterou se mimochodem 
v současné chvíli zabývá Policie ČR) jako nedostatečné, neboť 
nevysvětlují obsah korespondence. Jsme přesvědčeni, že dané 
vysvětlení je nanejvýš veřejným zájmem. Přičemž se nesnažíme 
argumenty napadající způsob odhalení komunikace jakkoli 
zlehčovat, nebo popírat, a vnímáme je jako vážné narušení lis-
tovního tajemství.

Požadujeme, aby se osoby, kterých se tato závažná zjištění 
týkají, postavily k věci čelem a přistoupily na otevřenou debatu 
ohledně obsahu korespondence, poukazujícím na manipulaci 
vnitřních orgánů fakulty a neetické chování nejen vůči studen-
tům a studentkám, ale i pedagogům a pedagožkám/kolegům 
a kolegyním. Je třeba připomenout, že jednání členů AO má být 
nejen ve shodě se zákonem, ale taktéž legitimní v očích celé AO. 
Tato legitimita byla však aktéry — členy a členkami AO prostřed-
nictvím zveřejněných konverzací výrazně narušena.

Požadujeme také, aby zúčastnění pedagogové a pedagožky 
zastávající funkce v akademickém senátu, do kterých je aka-
demická obec s důvěrou v jejich proklamovaný „nejlepší zájem“ 
o školu zvolila, okamžitě z AS odstoupili (pokud tak již neučinili), 
neboť nyní nemáme jediný důvod věřit tomu, že prosazují jiné 
zájmy, nežli své vlastní. Zároveň nám přijde nepřijatelné, aby 
jakýkoliv ze zúčastněných pedagogů/pedagožek kooptoval jiné 
odstoupené senátory či senátorky.

Závěrem vás všechny vyzýváme k tomu, abychom se konečně 
začali bavit o tom, co je na kauze naprosto zásadní — obsah. 
Jen tak budeme mít jako studenti a studentky pocit, že na nás 
opravdu záleží a nejsme pouze rukojmí v táhlých sporech mezi 
„stínovým kolegiem“ a vedením, do nichž jsme byli, bez možnosti 
volby, vtaženi. Dokud ve škole pociťujeme bezmoc, pak nejsme 
součástí demokratické instituce, ale soukromé firmy.

V Praze, 13. 5. 2022

Způsob získání informací je, jak již bylo řečeno, v rukou po-
licie, respektive prokuratury, která obdržela několik trestních 
oznámení. Vedení FAMU jednoznačně odsuzuje skutečnost, 
že k úniku fragmentů korespondence části pedagogů a peda-
gožek došlo nezákonným způsobem, tedy bez jejich souhlasu. 
Vedení FAMU nemá znalost o tom, jakým konkrétním způso-
bem k úniku korespondence došlo a jaká osoba za takovým 
jednáním stojí.

Jedná se o extrémní akt, který vyvolal nedůvěru napříč celou 
fakultní komunitou na mnoha rovinách. Vůči lidem, kterým 
byly ukradeny emaily, se jedná o zraňující čin a je třeba mít vůči 
nim empatii, co se týče dopadů takového zásahu do soukromí, 
ať se řadíme do jakéhokoli názorového proudu ve škole.

Rozumíme těm, kteří odmítají se s onou komunikací 
seznámit a diskutovat o jejím obsahu. Nemůžeme se však 
distancovat od své odpovědnosti za řešení vnitrofakultních 
záležitostí, které se bezprostředně dotýkají zájmů studují-
cích, akademických pracovníků a pracovnic a rovněž dobrého 
jména instituce, kterého jsou všichni členové akademické 
obce AMU povinni dbát. Tento problém je nutné věcně řešit. 
Odmítáním věcného adresování tohoto problému by ostatně 
došlo k popření veškerých hodnot, k nimž se AMU hlásí ve 
svém etickém kodexu.
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Z našeho hlediska pro řešení této situace v rámci debaty 
celé akademické obce není nicméně nutné zabývat se kon-
krétními emailovými zprávami někoho někomu. Tato událost 
odkrývá ve skutečnosti určité dlouhodobě existující, obecnější 
problémy školy, o nichž se můžeme zkusit bavit všichni na 
základě i mnoha zcela veřejně dostupných skutečností a sig-
nálů. Podle našeho názoru jde o 1) problém toxické vnitřní 
kultury (zasahující bohužel i do oblasti vztahů mezi vyučují-
cími a studujícími), 2) nekorektní, až nepřátelské vztahy mezi 
některými zaměstnanci a zaměstnankyněmi fakulty, kteří 
by měli být přitom spolupracovníky, snažícími se společně 
o dobro školy a studentstva, 3) neschopnost komunikovat 
a vést vnitropolitické spory v rámci akademické samosprávy 
normálním, transparentním způsobem.

Mrzí nás, že především studenti a studentky FAMU získali 
kvůli oněm uniklým komunikacím mezi částí akademických 
pracovnic a pracovníků neradostný vhled do toho, jaké vztahy 
na fakultě panují, a že to v nich vzbuzuje nedůvěru ke škole 
jako takové. Přes to všechno ale vnímejme, že FAMU se jako 
škola nerozpadá, ale co se týče výuky a filmové výroby funguje 
tak, jak má, a jako vedení každodenně usilujeme o to, aby byla 
co nejméně dotčena právě výuka a výroba. I přes názorové 
neshody je nezbytné, abychom se k sobě navzájem chovali 
vnímavě a korektně. Většina zaměstnanců a zaměstnankyň 
této školy se chová profesionálním, zodpovědným, laskavým 
způsobem jak k sobě navzájem, tak ke studujícím.

Ačkoliv se to z některých katastroficky znějících novino-
vých článků možná nezdá, život na naší škole jde dál. V době 
dokončení tohoto textu máme za sebou dva roky odkládanou 
očekávanou „Mikulášskou“, kterou zorganizovali šikovní 
studující z katedry produkce a která sklidila velký úspěch. 
Naši studující se rovněž podílejí na řadě dobročinných aktivit, 
například Oleksandr ze střihu založil se svou rodinou nadaci 
Save Ukraine, pro níž s jeho spolužáky na FAMU získávají 
prostředky pro pomoc Ukrajině, pořádají projekce pro ukra-

jinské uprchlíky, podporují ukrajinské umělce a umělkyně 
v Praze. Film studenta Adama Kolomana Rybanského z režie 
Kdyby radši hořelo měl letos premiéru na Berlinale. Studují-
cí z katedry dokumentární tvorby vyhrávají na špičkových 
festivalech, zmiňme Francesca Montagnera s jeho celovečer-
ním dokumentem Bratrství, který vyhrál Zlatého leoparda 
v Locarnu. Adéla Komrzý zase vyhrála Českého lva, Ceny 
české filmové kritiky či Cenu TRILOBIT za dokument Jed-
notka intenzivního života. Na Českých lvech a Cenách české 
filmové kritiky zaznamenal úspěch také anidok Milý tati 
Diany Cam Van Nguyen z katedry animace, již diváci viděli na 
všech možných festivalech světa, odkud si také odváží četná 
ocenění. FAMU letos za podpory Francouzského institutu 
poprvé spolupracovala Cannes. Díky tomu mohla škola na fes-
tival vyslat šest svých studentů a studentek, aby se zúčastnili 
řady projekcí a industry programu. V rámci mentoringového 
programu jsme na FAMU již přivítali maďarského režiséra 
Bélu Tarra, který tu byl dva týdny, oscarového animátora Mi-
chaela Dudok de Wita, portugalského režiséra Pedra Costu či 
nositele několika ocenění z festivalu v Cannes francouzského 
režiséra a scenáristu Bruna Dumonta. Ve spolupráci s fakultní 
ombudsmankou, jejíž institut se nám tu jako jedné z vůbec 
prvních univerzit v České republice povedlo zavést, orga-
nizujeme workshopy a semináře na téma duševního zdraví 
a důstojného chování na akademické půdě, aby se na škole 
nejen studující, ale i ostatní zaměstnanci a zaměstnankyně 
cítili dobře a bezpečně. Spolupracujeme také s organizací 
Konsent, která se zabývá prevencí a řešením sexuálního ob-
těžování na akademické půdě.

Paní ombudsmanka rovněž vytyčila témata k diskusním 
celofakultním setkáním, kde bude akdemická obec i neakade-
mičtí pracovníci a pracovnice hovořit o tom, co fakultu trápí, 
a z těchto diskusí vzejde do konce roku 2022 Etický kodex 
FAMU, který, jak věříme, bude pozitivním a konstruktivním 
vyústěním této nešťastné situace.

OSM
PROBLÉMŮ
FAMU

V Praze dne 17. 4. 2022

Vážené členky senátu, vážení členové senátu,
v květnu tomu budou dva roky, co nastoupila do funkce 
děkanky FAMU Andrea Slováková. My, níže podepsaní 
vedoucí kateder a garanti programů pokládáme za svou 
povinnost upozornit na nejzávažnější manažerská pochy-
bení, která ovlivňují atmosféru fakulty i destruují výukový 
proces, do té doby funkční a výuce budoucích filmařů 
vstřícný. Musíme konstatovat, že škola dnes funguje díky 
odpovědnosti a profesionalitě pedagogů. Dovolujeme si 
zde předložit AS FAMU pouze ta nejzávažnější selhání 
a tímto podnětem zároveň

VYJADŘUJEME NEDŮVĚRU 
SOUČASNÉMU VEDENÍ FAMU

1. NETRANSPARENTNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA FUNKCE VEDOUCÍCH KATEDER

V průběhu akademického roku 21/22 proběhlo několik vý-
běrových řízení na funkce vedoucích kateder. Všechna vyka-
zovala nestandardní intervence ze strany děkanky do jejich 
průběhu motivované snahou ovlivnit jejich výsledek a dosadit 
na daná místa sympatizanty. I přes tyto intervence dospěly 
výběrové komise k výsledkům, které vedení fakulty nevyho-
vovaly, a tak se děkanka opakovaně pokoušela rozhodnutí 
výběrových komisí obejít.

◊ Na Katedru kamery proběhly celkem tři výběrová řízení. 
Na konci roku 2020 končilo tříleté funkční období vedoucí-
mu KK prof. Brabcovi. Na podzim téhož roku bylo vypsáno 
výběrové řízení, které děkanka následně zrušila, ale až po 
ukončení termínu přihlášek, s odůvodněním, že uchazeč 
nesplňuje podmínky výběrového řízení. Podstatným důvo-
dem zrušení však byl fakt, že jeden ze členů komise tohoto 
výběrového řízení nepřemluvil jiného kandidáta k účasti na 
výběrovém řízení. Komise druhého výběrového řízení byla 
sestavena z jasných oponentů jediného kandidáta, prof. 
Brabce. Přesto se dva členové této komise písemně ohradili 
proti lidsky i profesně urážejícímu průběhu výběrového 
řízení vůči osobě prof. Brabce a manipulativním praktikám 
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2 příloha č.1

VEDENÍ FAMU
K SOUČASNÉ SITUACI
NA FAKULTĚ

Dne 27. dubna 2022 byl děkance FAMU Andree Slovákové 
a tajemnici FAMU Vieře Hladišové a společně s předsedky-
ní a místopředsedou Akademického senátu FAMU zaslán 
anonymní e-mail, který v příloze obsahoval dokument se 
screenshoty z e-mailových konverzací některých pedagogů 
a pedagožek z FAMU. O týden později dorazil druhý e-mail 
s dalšími screenshoty konverzací. Tato komunikace byla ne-
legálně zcizena, což je odsouzeníhodný čin a nepřijatelné 
narušení soukromí. Vůči tomuto kroku bylo podáno několik 
trestních oznámení na neznámé/ho pachatele za prolome-
ní listovního tajemství a neoprávněného vstupu do osobní 
korespondence z různých stran (ze stran autorů konverzací, 
rektorátu a děkanky Andrey Slovákové). Záležitost je nyní 
v šetření policie. IT oddělení AMU i FAMU došlo k závěru, že 
nedošlo k násilnému vniknutí do školní e-mailové schránky 
či nestandardní aktivitě na AMU infrastruktuře, nýbrž prav-
děpodobně ke zneužití znalosti hesla jednoho z účastníků 
emailové komunikace.

Zcizené konverzace se však již organicky rozšířily. Vedení 
FAMU vydalo velmi záhy prohlášení, ve kterém vyzývalo k ne-
šíření konverzací, zejména mimo akademickou obec, neboť 
se jedná o interní záležitost. Přesto se konverzace rozšířily na 
sociálních sítích a za nešťastné považujeme, že se dostaly také 
do médií. Obsah těchto konverzací vzbudil určité reakce, stu-
dentská komora Akademického senátu FAMU svolala plénum 
akademické obce, které se uskutečnilo 2. května a zúčastni-
lo se ho cca 240 lidí. Organizátoři pléna pozvali také autory 
zmíněných konverzací, ti se však, kromě jedné pedagožky, 
nezúčastnili. Ze školy na vlastní žádost odešli dva vedoucí 
kateder a aktéři uniklé komunikace, Karla Stojáková a David 
Kořínek. Svoje vyjádření k situaci napsali také studenti a stu-
dentky (pod vyjádření se doposud podepsalo 50 studujících 
z různých kateder):

VYJÁDŘENÍ STUDENTŮ A STUDENTEK FAMU
K SOUČASNÉ SITUACI OHLEDNĚ UNIKLÝCH

EMAILOVÝCH KORESPONDENCÍ SMĚŘOVANÉ 
AKADEMICKÉ OBCI

My, studenti a studentky, jsme hluboce otřeseni obsahem 
zveřejněných mailových konverzací řady členů Akademické 
obce — pedagogů a pedagožek, senátorů a senátorek, garantů 
oborů, vedoucích kateder FAMU a v neposlední řadě také rektor-
ky AMU. Neochotu aktérů veřejně vystoupit a napřímo se k věci 
vyjádřit a jejich snahu uzavřít debatu o věcné a morální rovině 
a přetočit ji výhradně do trestně-právní roviny, vnímáme nejen 
jako nezodpovědnou a bagatelizující, ale především narušující 
atmosféru důvěryhodnosti a transparentnosti AO.

Rádi bychom podotkli*y, že jsme na akademické půdě, které 
jsme všichni součástí a u její důvěryhodnosti je nanejvýš pod-
statné obsah emailů a záměry, s jakými byly psány, AO vysvětlit. 
A to právě na základě faktu, že jejich obsah je nikoliv bulvár-
ního či osobního charakteru, ale týká se čistě organizovaných 
a mocenských snah o destabilizaci instituce i jejího demokra-
ticky zvoleného vedení. Konverzace se odehrávaly na školních 
mailových adresách, v pracovní době a účinkují v nich osoby 

zastávající zejména veřejné funkce. S přihlédnutím k těmto 
zásadním skutečnostem vnímáme argumenty poukazující pouze 
na trestně-právní rovinu problému (kterou se mimochodem 
v současné chvíli zabývá Policie ČR) jako nedostatečné, neboť 
nevysvětlují obsah korespondence. Jsme přesvědčeni, že dané 
vysvětlení je nanejvýš veřejným zájmem. Přičemž se nesnažíme 
argumenty napadající způsob odhalení komunikace jakkoli 
zlehčovat, nebo popírat, a vnímáme je jako vážné narušení lis-
tovního tajemství.

Požadujeme, aby se osoby, kterých se tato závažná zjištění 
týkají, postavily k věci čelem a přistoupily na otevřenou debatu 
ohledně obsahu korespondence, poukazujícím na manipulaci 
vnitřních orgánů fakulty a neetické chování nejen vůči studen-
tům a studentkám, ale i pedagogům a pedagožkám/kolegům 
a kolegyním. Je třeba připomenout, že jednání členů AO má být 
nejen ve shodě se zákonem, ale taktéž legitimní v očích celé AO. 
Tato legitimita byla však aktéry — členy a členkami AO prostřed-
nictvím zveřejněných konverzací výrazně narušena.

Požadujeme také, aby zúčastnění pedagogové a pedagožky 
zastávající funkce v akademickém senátu, do kterých je aka-
demická obec s důvěrou v jejich proklamovaný „nejlepší zájem“ 
o školu zvolila, okamžitě z AS odstoupili (pokud tak již neučinili), 
neboť nyní nemáme jediný důvod věřit tomu, že prosazují jiné 
zájmy, nežli své vlastní. Zároveň nám přijde nepřijatelné, aby 
jakýkoliv ze zúčastněných pedagogů/pedagožek kooptoval jiné 
odstoupené senátory či senátorky.

Závěrem vás všechny vyzýváme k tomu, abychom se konečně 
začali bavit o tom, co je na kauze naprosto zásadní — obsah. 
Jen tak budeme mít jako studenti a studentky pocit, že na nás 
opravdu záleží a nejsme pouze rukojmí v táhlých sporech mezi 
„stínovým kolegiem“ a vedením, do nichž jsme byli, bez možnosti 
volby, vtaženi. Dokud ve škole pociťujeme bezmoc, pak nejsme 
součástí demokratické instituce, ale soukromé firmy.

V Praze, 13. 5. 2022

Způsob získání informací je, jak již bylo řečeno, v rukou po-
licie, respektive prokuratury, která obdržela několik trestních 
oznámení. Vedení FAMU jednoznačně odsuzuje skutečnost, 
že k úniku fragmentů korespondence části pedagogů a peda-
gožek došlo nezákonným způsobem, tedy bez jejich souhlasu. 
Vedení FAMU nemá znalost o tom, jakým konkrétním způso-
bem k úniku korespondence došlo a jaká osoba za takovým 
jednáním stojí.

Jedná se o extrémní akt, který vyvolal nedůvěru napříč celou 
fakultní komunitou na mnoha rovinách. Vůči lidem, kterým 
byly ukradeny emaily, se jedná o zraňující čin a je třeba mít vůči 
nim empatii, co se týče dopadů takového zásahu do soukromí, 
ať se řadíme do jakéhokoli názorového proudu ve škole.

Rozumíme těm, kteří odmítají se s onou komunikací 
seznámit a diskutovat o jejím obsahu. Nemůžeme se však 
distancovat od své odpovědnosti za řešení vnitrofakultních 
záležitostí, které se bezprostředně dotýkají zájmů studují-
cích, akademických pracovníků a pracovnic a rovněž dobrého 
jména instituce, kterého jsou všichni členové akademické 
obce AMU povinni dbát. Tento problém je nutné věcně řešit. 
Odmítáním věcného adresování tohoto problému by ostatně 
došlo k popření veškerých hodnot, k nimž se AMU hlásí ve 
svém etickém kodexu.

1
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Z našeho hlediska pro řešení této situace v rámci debaty 
celé akademické obce není nicméně nutné zabývat se kon-
krétními emailovými zprávami někoho někomu. Tato událost 
odkrývá ve skutečnosti určité dlouhodobě existující, obecnější 
problémy školy, o nichž se můžeme zkusit bavit všichni na 
základě i mnoha zcela veřejně dostupných skutečností a sig-
nálů. Podle našeho názoru jde o 1) problém toxické vnitřní 
kultury (zasahující bohužel i do oblasti vztahů mezi vyučují-
cími a studujícími), 2) nekorektní, až nepřátelské vztahy mezi 
některými zaměstnanci a zaměstnankyněmi fakulty, kteří 
by měli být přitom spolupracovníky, snažícími se společně 
o dobro školy a studentstva, 3) neschopnost komunikovat 
a vést vnitropolitické spory v rámci akademické samosprávy 
normálním, transparentním způsobem.

Mrzí nás, že především studenti a studentky FAMU získali 
kvůli oněm uniklým komunikacím mezi částí akademických 
pracovnic a pracovníků neradostný vhled do toho, jaké vztahy 
na fakultě panují, a že to v nich vzbuzuje nedůvěru ke škole 
jako takové. Přes to všechno ale vnímejme, že FAMU se jako 
škola nerozpadá, ale co se týče výuky a filmové výroby funguje 
tak, jak má, a jako vedení každodenně usilujeme o to, aby byla 
co nejméně dotčena právě výuka a výroba. I přes názorové 
neshody je nezbytné, abychom se k sobě navzájem chovali 
vnímavě a korektně. Většina zaměstnanců a zaměstnankyň 
této školy se chová profesionálním, zodpovědným, laskavým 
způsobem jak k sobě navzájem, tak ke studujícím.

Ačkoliv se to z některých katastroficky znějících novino-
vých článků možná nezdá, život na naší škole jde dál. V době 
dokončení tohoto textu máme za sebou dva roky odkládanou 
očekávanou „Mikulášskou“, kterou zorganizovali šikovní 
studující z katedry produkce a která sklidila velký úspěch. 
Naši studující se rovněž podílejí na řadě dobročinných aktivit, 
například Oleksandr ze střihu založil se svou rodinou nadaci 
Save Ukraine, pro níž s jeho spolužáky na FAMU získávají 
prostředky pro pomoc Ukrajině, pořádají projekce pro ukra-

jinské uprchlíky, podporují ukrajinské umělce a umělkyně 
v Praze. Film studenta Adama Kolomana Rybanského z režie 
Kdyby radši hořelo měl letos premiéru na Berlinale. Studují-
cí z katedry dokumentární tvorby vyhrávají na špičkových 
festivalech, zmiňme Francesca Montagnera s jeho celovečer-
ním dokumentem Bratrství, který vyhrál Zlatého leoparda 
v Locarnu. Adéla Komrzý zase vyhrála Českého lva, Ceny 
české filmové kritiky či Cenu TRILOBIT za dokument Jed-
notka intenzivního života. Na Českých lvech a Cenách české 
filmové kritiky zaznamenal úspěch také anidok Milý tati 
Diany Cam Van Nguyen z katedry animace, již diváci viděli na 
všech možných festivalech světa, odkud si také odváží četná 
ocenění. FAMU letos za podpory Francouzského institutu 
poprvé spolupracovala Cannes. Díky tomu mohla škola na fes-
tival vyslat šest svých studentů a studentek, aby se zúčastnili 
řady projekcí a industry programu. V rámci mentoringového 
programu jsme na FAMU již přivítali maďarského režiséra 
Bélu Tarra, který tu byl dva týdny, oscarového animátora Mi-
chaela Dudok de Wita, portugalského režiséra Pedra Costu či 
nositele několika ocenění z festivalu v Cannes francouzského 
režiséra a scenáristu Bruna Dumonta. Ve spolupráci s fakultní 
ombudsmankou, jejíž institut se nám tu jako jedné z vůbec 
prvních univerzit v České republice povedlo zavést, orga-
nizujeme workshopy a semináře na téma duševního zdraví 
a důstojného chování na akademické půdě, aby se na škole 
nejen studující, ale i ostatní zaměstnanci a zaměstnankyně 
cítili dobře a bezpečně. Spolupracujeme také s organizací 
Konsent, která se zabývá prevencí a řešením sexuálního ob-
těžování na akademické půdě.

Paní ombudsmanka rovněž vytyčila témata k diskusním 
celofakultním setkáním, kde bude akdemická obec i neakade-
mičtí pracovníci a pracovnice hovořit o tom, co fakultu trápí, 
a z těchto diskusí vzejde do konce roku 2022 Etický kodex 
FAMU, který, jak věříme, bude pozitivním a konstruktivním 
vyústěním této nešťastné situace.

OSM
PROBLÉMŮ
FAMU

V Praze dne 17. 4. 2022

Vážené členky senátu, vážení členové senátu,
v květnu tomu budou dva roky, co nastoupila do funkce 
děkanky FAMU Andrea Slováková. My, níže podepsaní 
vedoucí kateder a garanti programů pokládáme za svou 
povinnost upozornit na nejzávažnější manažerská pochy-
bení, která ovlivňují atmosféru fakulty i destruují výukový 
proces, do té doby funkční a výuce budoucích filmařů 
vstřícný. Musíme konstatovat, že škola dnes funguje díky 
odpovědnosti a profesionalitě pedagogů. Dovolujeme si 
zde předložit AS FAMU pouze ta nejzávažnější selhání 
a tímto podnětem zároveň

VYJADŘUJEME NEDŮVĚRU 
SOUČASNÉMU VEDENÍ FAMU

1. NETRANSPARENTNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA FUNKCE VEDOUCÍCH KATEDER

V průběhu akademického roku 21/22 proběhlo několik vý-
běrových řízení na funkce vedoucích kateder. Všechna vyka-
zovala nestandardní intervence ze strany děkanky do jejich 
průběhu motivované snahou ovlivnit jejich výsledek a dosadit 
na daná místa sympatizanty. I přes tyto intervence dospěly 
výběrové komise k výsledkům, které vedení fakulty nevyho-
vovaly, a tak se děkanka opakovaně pokoušela rozhodnutí 
výběrových komisí obejít.

◊ Na Katedru kamery proběhly celkem tři výběrová řízení. 
Na konci roku 2020 končilo tříleté funkční období vedoucí-
mu KK prof. Brabcovi. Na podzim téhož roku bylo vypsáno 
výběrové řízení, které děkanka následně zrušila, ale až po 
ukončení termínu přihlášek, s odůvodněním, že uchazeč 
nesplňuje podmínky výběrového řízení. Podstatným důvo-
dem zrušení však byl fakt, že jeden ze členů komise tohoto 
výběrového řízení nepřemluvil jiného kandidáta k účasti na 
výběrovém řízení. Komise druhého výběrového řízení byla 
sestavena z jasných oponentů jediného kandidáta, prof. 
Brabce. Přesto se dva členové této komise písemně ohradili 
proti lidsky i profesně urážejícímu průběhu výběrového 
řízení vůči osobě prof. Brabce a manipulativním praktikám 
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předsedy komise proděkana Čeňka. Teprve když se zdvihla 
vlna odporu ze strany studentů a pedagogů KK, kteří po-
ukazovali na manipulaci během výběrového řízení, došlo 
k anulování jeho výsledků. Následně proběhlo třetí výběrové 
řízení, již bez komplikací, a prof. Brabec byl jmenován do 
funkce vedoucího KK.

◊ K výběrovému řízení na Katedru animované tvorby ne-
byla děkankou ustanovena komise dostatečně odborná ani 
nezaujatá. Za samotnou KAT byla děkankou do komise 
nominována členka, jejíž kritický postoj ke kandidující ve-
doucí katedry i ke katedře samotné děkanka dobře znala. 
Znovu kandidující vedoucí katedry doc. Michaela Pavlátová, 
umělecky i pedagogicky renomovaná osobnost, měla plnou 
podporu pedagogů katedry, ostatních vedoucích kateder, stu-
dentů i absolventů, kterou projevili i v průběhu výběrového 
řízení. Komise přesto umístila na první místo protikandi-
dáta s nesrovnatelně menšími profesními i pedagogickými 
zkušenostmi a dispozicemi. Jelikož však hrozily otevřené 
protesty ze strany pedagogů a studentů KAT, byla stávající 
vedoucí katedry děkankou do funkce nakonec jmenována 
„z druhého místa“.

◊ Po výběrovém řízení na katedru FAMU International byla 
do pozice vedoucího katedry jmenována manažerka bez 
odborné erudice a praktických profesních zkušeností. Při 
evaluacích předmětů byl její teoretický předmět hodnocen 
studenty jako nejhorší s tím, že by bylo vhodné jej zcela 
zrušit. V důsledku toho rezignovali na své funkce studenty 
cenění pedagogové doc. Ivo Trajkov a prof. Pavel Marek.

◊ Výběrové řízení na vedoucího katedry CAS trvalo od první-
ho představení kandidátů a zasedání komise po jmenování 
vedoucím celé dva měsíce. Pořadí kandidátů po jednání vý-
běrové komise bylo: 1/ David Kořínek, 2/Martin Blažíček, 3/ 
Eric Rosenzveig. Eric Rosenzveig nesplnil podmínky vypsa-
né výběrovým řízením z hlediska nároku na vysokoškolské 
vzdělání kandidáta. Přesto mu bylo děkankou povoleno se 
konkurzu účastnit. Ze stejného důvodu však nebyl k výbě-
rovému řízení na katedru FI připuštěn kandidát Jiří Fusek. 
Paní děkanka rozhodla o jmenování druhého v pořadí, což 
musela obhájit na Akademickém senátu FAMU. Toto jednání 
trvalo čtyři hodiny a výsledek jednání senátu nebyl jasný. 
Paní děkanka se na základě sběru informací od studentů 
a pedagogů CAS po téměř dvou měsících rozhodla pro jme-
nování Davida Kořínka. Tímto nestandardním postupem, 
kdy výsledek výběrového řízení byl nahrazen sérií několika 
„konkurzů“ vedených děkankou, byl popřen předpisy pevně 
daný proces výběrového řízení. Výsledkem je nestabilita na 
katedře, zmatení studentů provázené ztrátou důvěry v po-
stupy danými vnitřními předpisy.

2. JEDNÁNÍ S PEDAGOGY Z MOCENSKÉ
POZICE A DOPAD NA STUDIJNÍ PROGRAMY

Důsledkem nestandardně vedených výběrových řízení je 
lidské i profesní ponížení renomovaných pedagogů FAMU ja-
kými jsou prof. Pavel Marek, Mgr. Tomáš Dvořák Ph.D, doc. Ivo 
Mathé, prof. Jaroslav Brabec, doc. ak. mal. Michaela Pavlátová, 
doc. Ivo Trajkov, Mgr. Eva Papoušková, doc. David Kořínek. 

Toto jednání vede k rozkolu a k narušení kolegiální i pracovní 
atmosféry na katedrách, k znejistění jejich studentů a peda-
gogů, a v případě FI k problémům s naplněním a realizací stu-
dijního programu. Po nástupu nové vedoucí katedry FI nebyla 
prodloužena pracovní smlouva kvalifikované pedagožce Evě 
Papouškové. Z důvodné obavy, kam studijní program směřuje, 
rezignovali na své funkce garant studijního programu prof. 
Pavel Marek a doc. Ivo Trajkov. Důsledkem je zásadní oslabení 
personálního zajištění studijních programů. Za rezignujícími 
pedagogy stojí dlouholetá úspěšná pedagogická práce doloži-
telná neoddiskutovatelnými výsledky, jakými jsou filmy, které 
dosáhly užšího výběru ocenění Studentský Oscar, i přesvědčivě 
pozitivní výsledky hodnocení jejich práce ve studentských eva-
luacích. Potvrzením obav z destrukce úspěšně se rozvíjejícího 
studijního programu je i personální nezajištěnost akredito-
vaného studijního programu, kdy některé předměty vyučují 
teoretici nebo pedagogové, jejichž profesní profil neodpovídá 
vyučovanému předmětu. Důsledkem toho je odliv zájmu o stu-
dium na FI, což znamená ztrátu pro příjmy rozpočtu FAMU.

3. MARGINALIZACE A ZTRÁTA
FUNKČNOSTI KOLEGIA DĚKANKY

V kolegiu děkana jsou zastoupeni vedle děkana, proděkanů 
a tajemníka školy všichni vedoucí kateder, kteří jsou renomo-
vanými odborníky, pedagogy a především uznávanými filmo-
vými profesionály. Jejich názor, projevený v otevřené debatě, 
byl vždy v minulosti pro děkana klíčovým východiskem pro 
řízení školy. Tato role je nyní kolegiu děkanky dlouhodobě 
upírána, je zdůrazňována jeho pozice poradního orgánu, na 
jehož názory nemusí být, a zpravidla také není brán zřetel. 
Připomínky a námitky členů kolegia nejsou vyslyšeny, jsou 
přehlíženy, jejich řešení je odkládáno a opomíjeno. Nedosta-
tečná součinnost vedení fakulty s vedoucími kateder potvrzuje 
jeho nekompetenci při řízení výuky praktických předmětů 
a absenci strategie realizace praktických cvičeních.

Přes snahy drtivé většiny členů kolegia přístup vedení fa-
kulty ke kolegiu změnit, tento stav provázený nekomunikací 
přetrvává. Schůze kolegia se odbývají formou dlouhých a věcné 
problémy neřešících promluv členů vedení fakulty. Podněty 
týkající se problémů chodu školy nejsou projednávány, jsou 
přehlíženy a odsouvány. Garanti studijních programů musí 
o účast na kolegiích žádat a nemusí jim být vyhověno, navzdory 
faktu, že garanti jsou ze zákona těmi, s kým má vedení, spolu 
s vedoucími kateder, vést koordinovanou součinnost přede-
vším. Plénum garantů bylo ustanoveno až v únoru 2022 a to 
až ve chvíli, kdy k tomuto aktu bylo vedení FAMU přinuceno 
zprávou NAÚ z listopadu 2021.

4. NEFUNGUJÍCÍ DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Děkanka FAMU po nástupu do své funkce zastavila přijí-
mací řízení do řádně akreditovaného doktorského studijní-
ho programu garantovaného doc. Ivo Mathé Teorie filmové 
a multimediální tvorby a jeho činnost tak utlumila. Vytvořila 
nový doktorský studijní program s názvem Výzkum a teorie 
audiovize. Po jistou dobu tak měla FAMU dva svým zaměřením 
duplicitní teoreticky zaměřené doktorské studijní programy. 
Na rozdíl od jiných uměleckých škol v ČR zároveň FAMU 
doposud nemá doktorský program zaměřený na umělecký 
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výzkum. Zpráva sestavená pracovní skupinou pro vnitřní hod-
nocení, která na tento stav upozornila, byla vedením školy 
bagatelizována.

Členkou Oborové rady doktorského studia FAMU byla jme-
nována proděkanka FAMU pro vědu a výzkum Helena Bendo-
vá, která vytvoření akreditace nového teoreticky zaměřeného 
studijního programu prosazovala. Paní proděkanka nemá 
doktorský ani docentský titul, který je předpokladem výkonu 
řídící funkce týkající se doktorského studijního programu, ne-
zvládá komunikačně a koncepčně rozvíjet doktorské studium 
na FAMU a její působení v této funkci provází od počátku řada 
nekompetentních rozhodnutí. Ta vedla k destabilizaci doktor-
ského studia, jehož důsledkem je ohrožení oprávnění FAMU 
konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Po sérií nezvládnutých kroků ze strany vedení FAMU Rada 
pro vnitřní hodnocení AMU na svém zasedání dne 13. 1. 2022 
a s účinností od 13. 1. 2022 zakázala na dobu neurčitou přijímat 
studenty do doktorského studijního programu Výzkum a teorie 
audiovize. Vzhledem k tomu, že již dříve vedení fakulty odmítlo 
vypsat přijímací zkoušky do původního doktorského programu 
Teorie filmové a multimediální tvorby, o což opakovaně žádal 
garant tohoto DSP doc. Ivo Mathé, nebudou pro akademický 
rok 2022/2023 na FAMU přijímáni žádní studenti do doktor-
ského studia. Tento stav vede k destabilizaci doktorského 
studijního programu na FAMU.

Teprve pod tlakem vyplývajícím ze Zprávy NAÚ přistoupilo 
vedení FAMU k procesně i obsahově uspěchanému a personál-
ně nezajištěnému vytváření dalšího DSP zaměřeného na umě-
lecký výzkum, který plénum garantů ve své většině podrobilo 
argumentačně podložené kritice a doporučilo jej vytvořit od 
základů znovu pod vedením odborně kvalifikovaného garanta 
a s využitím důkladných rešerší podobně strukturovaných DSP 
na jiných uměleckých školách doma i v zahraničí.

5. NÁRUST BYROKRATICKÉHO APARÁTU
VEDENÍ FAKULTY A PLOŠNÝ POKLES MEZD

Přibližně k datu nástupu děkanky do funkce, 1. 5. 2020, 
došlo k plošnému nárůstu mezd na FAMU — včetně Stu-
dia FAMU — o 9 %. Umožnoval to zvýšený příspěvek AMU 
z MŠMT, který byl odvozen z větší části penězi za RUV, neboli 
z evidence uměleckých výstupů našich pedagogů a studentů, 
která se násobně za poslední roky zlepšila. Pro FAMU podíl 
na tomto navýšení činil 10 500 000 Kč. V následujícím roce 
2021, už za vedení současné děkanky, doputovalo na FAMU 
z MŠMT ještě o zhruba 2 221 000 Kč více než v roce 2020. 
Umožňovalo by to plošné zvýšení mezd pedagogům a ostat-
ním pracovníkům ke 2 %. Místo toho byla částka 1 483 000 Kč 
použita na navýšení výdajů děkanátu a na platy nově přijatých 
administrativních pracovníků. Děkanka stejně jako prodě-
kani, kteří v minulosti ke svým funkcím vykonávali v rámci 
úvazků i pedagogickou činnost, žádné předměty nevyučují 
a věnují se pouze manažerské činnosti, a to s neutěšenými 
výsledky. Navýšení mezd pedagogům, které děkanka přislí-
bila při své kandidatuře, realizováno nebylo. Inflace 3,6 % za 
loňský rok dorovnána nebyla. Inflace v roce letošním bude 
rekordní (přes 10 %). Za rok 2021, po osmi letech, co je vývoj 
průměrné mzdy sledován, klesla průměrná mzda i její medi-
án přesněji zohledňující situaci průměrného zaměstnance 
o více jak 3,5 %.

6. STUDIJNÍ PROGRAM HERNÍ DESIGN
BEZ PROSTOROVÉHO, ROZPOČTOVÉHO
A PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

Vedení FAMU prosadilo zavedení nového studijního pro-
gramu Herní design bez transparentního představení roz-
počtových, personálních a kapacitních dopadů na školu. 
Zvláště vzhledem k současné tíživé ekonomické situaci se 
jedná o krajně riskantní záměr, který ohrožuje ekonomickou 
stabilitu stávajících studijních programů. Garantem studijního 
programu Herní design se stal prof. Jan Bernard, jehož erudice 
a kompetence však spočívá ve filmové historii a nikoli v oboru 
počítačových her.

Skladba akademických pracovníků, kteří se v pozici garantů 
podílejí na zabezpečování povinných předmětů profilujícího 
základu v rámci tohoto programu, se v několika ohledech ocitá 
na hraně standardů pro akreditaci akademicky zaměřeného 
magisterského studijního programu: tvůrčí činnost garantů 
předmětů s akademickými tituly docent a profesor spadá do 
oblasti filmové tvorby a její teorie nikoli do oblasti vývoje 
počítačových her.

Mezi vyučujícími není renomovaný herní designer. Prak-
ticky nikdo z pedagogického sboru nemá žádné zkušenosti 
s herním vývojem AAA hry, natož nějaký zaznamenáníhodný 
komerční nebo umělecký úspěch. Herní scenáristiku má učit 
někdo, kdo nikdy nepsal scénář k počítačové hře. Herní pro-
gramování bude vyučovat audiovizuální umělec, který nemá 
žádné dohledatelné programátorské portfolio. Výrazně zde 
dominuje kompetence teoretická nad kompetencí praktickou 
a obor se tak profiluje spíše jako na teorii zaměřené game 
design studies, než obor zaměřený na profesní praxi. Proná-
jem učeben nového studijního programu ve Studiu FAMU 
stojí měsíčně min. 50 000 Kč z fakultního rozpočtu, což ve 
svém důsledku znamená krácení finančních prostředků na 
již fungující a akreditované programy, a to zejména na tvorbu 
souvisejících cvičení.

7. NEROVNÝ PŘÍSTUP
K ZAHRANIČNÍM STUDENTŮM

Nedostatečná komunikace se studenty zahraničních pro-
gramů a neřešení jejich specifické problematiky v důsledku 
koronavirové krize je výrazně znevýhodňuje. Zahraniční 
studenti jsou nedílnou součástí FAMU, avšak jejich nároky, 
kvůli kterým se na FAMU hlásili a přinesli škole finanční 
prostředky, nejsou v aktuální situaci realizovány. Prospě-
chové stipendium existuje pouze pro český studijní program. 
Zahraniční studenti utráceli v době pandemie další peníze 
na pobyt v České republice, přestože by mohli být ve svých 
vlastech a výuku sledovat distančně. Proděkan pro zahraniční 
záležitosti je pověřován jinou agendou místo toho, aby řešil 
komplikace s nároky, které zajišťuje zahraničním studentům 
smlouva o studiu. Je třeba poznamenat, že anglické studijní 
programy škole pomáhají v důstojnějším ohodnocení peda-
gogů i pořizování zařízení kateder pro výuku — a to nejen 
zahraničních studentů. Rovněž působení některých vyučují-
cích externistů specifických odborností je placeno z podstatné 
části z poplatků za studium a je otevřeno i pro české studenty, 
čímž se saturuje kvalita výuky.
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předsedy komise proděkana Čeňka. Teprve když se zdvihla 
vlna odporu ze strany studentů a pedagogů KK, kteří po-
ukazovali na manipulaci během výběrového řízení, došlo 
k anulování jeho výsledků. Následně proběhlo třetí výběrové 
řízení, již bez komplikací, a prof. Brabec byl jmenován do 
funkce vedoucího KK.

◊ K výběrovému řízení na Katedru animované tvorby ne-
byla děkankou ustanovena komise dostatečně odborná ani 
nezaujatá. Za samotnou KAT byla děkankou do komise 
nominována členka, jejíž kritický postoj ke kandidující ve-
doucí katedry i ke katedře samotné děkanka dobře znala. 
Znovu kandidující vedoucí katedry doc. Michaela Pavlátová, 
umělecky i pedagogicky renomovaná osobnost, měla plnou 
podporu pedagogů katedry, ostatních vedoucích kateder, stu-
dentů i absolventů, kterou projevili i v průběhu výběrového 
řízení. Komise přesto umístila na první místo protikandi-
dáta s nesrovnatelně menšími profesními i pedagogickými 
zkušenostmi a dispozicemi. Jelikož však hrozily otevřené 
protesty ze strany pedagogů a studentů KAT, byla stávající 
vedoucí katedry děkankou do funkce nakonec jmenována 
„z druhého místa“.

◊ Po výběrovém řízení na katedru FAMU International byla 
do pozice vedoucího katedry jmenována manažerka bez 
odborné erudice a praktických profesních zkušeností. Při 
evaluacích předmětů byl její teoretický předmět hodnocen 
studenty jako nejhorší s tím, že by bylo vhodné jej zcela 
zrušit. V důsledku toho rezignovali na své funkce studenty 
cenění pedagogové doc. Ivo Trajkov a prof. Pavel Marek.

◊ Výběrové řízení na vedoucího katedry CAS trvalo od první-
ho představení kandidátů a zasedání komise po jmenování 
vedoucím celé dva měsíce. Pořadí kandidátů po jednání vý-
běrové komise bylo: 1/ David Kořínek, 2/Martin Blažíček, 3/ 
Eric Rosenzveig. Eric Rosenzveig nesplnil podmínky vypsa-
né výběrovým řízením z hlediska nároku na vysokoškolské 
vzdělání kandidáta. Přesto mu bylo děkankou povoleno se 
konkurzu účastnit. Ze stejného důvodu však nebyl k výbě-
rovému řízení na katedru FI připuštěn kandidát Jiří Fusek. 
Paní děkanka rozhodla o jmenování druhého v pořadí, což 
musela obhájit na Akademickém senátu FAMU. Toto jednání 
trvalo čtyři hodiny a výsledek jednání senátu nebyl jasný. 
Paní děkanka se na základě sběru informací od studentů 
a pedagogů CAS po téměř dvou měsících rozhodla pro jme-
nování Davida Kořínka. Tímto nestandardním postupem, 
kdy výsledek výběrového řízení byl nahrazen sérií několika 
„konkurzů“ vedených děkankou, byl popřen předpisy pevně 
daný proces výběrového řízení. Výsledkem je nestabilita na 
katedře, zmatení studentů provázené ztrátou důvěry v po-
stupy danými vnitřními předpisy.

2. JEDNÁNÍ S PEDAGOGY Z MOCENSKÉ
POZICE A DOPAD NA STUDIJNÍ PROGRAMY

Důsledkem nestandardně vedených výběrových řízení je 
lidské i profesní ponížení renomovaných pedagogů FAMU ja-
kými jsou prof. Pavel Marek, Mgr. Tomáš Dvořák Ph.D, doc. Ivo 
Mathé, prof. Jaroslav Brabec, doc. ak. mal. Michaela Pavlátová, 
doc. Ivo Trajkov, Mgr. Eva Papoušková, doc. David Kořínek. 

Toto jednání vede k rozkolu a k narušení kolegiální i pracovní 
atmosféry na katedrách, k znejistění jejich studentů a peda-
gogů, a v případě FI k problémům s naplněním a realizací stu-
dijního programu. Po nástupu nové vedoucí katedry FI nebyla 
prodloužena pracovní smlouva kvalifikované pedagožce Evě 
Papouškové. Z důvodné obavy, kam studijní program směřuje, 
rezignovali na své funkce garant studijního programu prof. 
Pavel Marek a doc. Ivo Trajkov. Důsledkem je zásadní oslabení 
personálního zajištění studijních programů. Za rezignujícími 
pedagogy stojí dlouholetá úspěšná pedagogická práce doloži-
telná neoddiskutovatelnými výsledky, jakými jsou filmy, které 
dosáhly užšího výběru ocenění Studentský Oscar, i přesvědčivě 
pozitivní výsledky hodnocení jejich práce ve studentských eva-
luacích. Potvrzením obav z destrukce úspěšně se rozvíjejícího 
studijního programu je i personální nezajištěnost akredito-
vaného studijního programu, kdy některé předměty vyučují 
teoretici nebo pedagogové, jejichž profesní profil neodpovídá 
vyučovanému předmětu. Důsledkem toho je odliv zájmu o stu-
dium na FI, což znamená ztrátu pro příjmy rozpočtu FAMU.

3. MARGINALIZACE A ZTRÁTA
FUNKČNOSTI KOLEGIA DĚKANKY

V kolegiu děkana jsou zastoupeni vedle děkana, proděkanů 
a tajemníka školy všichni vedoucí kateder, kteří jsou renomo-
vanými odborníky, pedagogy a především uznávanými filmo-
vými profesionály. Jejich názor, projevený v otevřené debatě, 
byl vždy v minulosti pro děkana klíčovým východiskem pro 
řízení školy. Tato role je nyní kolegiu děkanky dlouhodobě 
upírána, je zdůrazňována jeho pozice poradního orgánu, na 
jehož názory nemusí být, a zpravidla také není brán zřetel. 
Připomínky a námitky členů kolegia nejsou vyslyšeny, jsou 
přehlíženy, jejich řešení je odkládáno a opomíjeno. Nedosta-
tečná součinnost vedení fakulty s vedoucími kateder potvrzuje 
jeho nekompetenci při řízení výuky praktických předmětů 
a absenci strategie realizace praktických cvičeních.

Přes snahy drtivé většiny členů kolegia přístup vedení fa-
kulty ke kolegiu změnit, tento stav provázený nekomunikací 
přetrvává. Schůze kolegia se odbývají formou dlouhých a věcné 
problémy neřešících promluv členů vedení fakulty. Podněty 
týkající se problémů chodu školy nejsou projednávány, jsou 
přehlíženy a odsouvány. Garanti studijních programů musí 
o účast na kolegiích žádat a nemusí jim být vyhověno, navzdory 
faktu, že garanti jsou ze zákona těmi, s kým má vedení, spolu 
s vedoucími kateder, vést koordinovanou součinnost přede-
vším. Plénum garantů bylo ustanoveno až v únoru 2022 a to 
až ve chvíli, kdy k tomuto aktu bylo vedení FAMU přinuceno 
zprávou NAÚ z listopadu 2021.

4. NEFUNGUJÍCÍ DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Děkanka FAMU po nástupu do své funkce zastavila přijí-
mací řízení do řádně akreditovaného doktorského studijní-
ho programu garantovaného doc. Ivo Mathé Teorie filmové 
a multimediální tvorby a jeho činnost tak utlumila. Vytvořila 
nový doktorský studijní program s názvem Výzkum a teorie 
audiovize. Po jistou dobu tak měla FAMU dva svým zaměřením 
duplicitní teoreticky zaměřené doktorské studijní programy. 
Na rozdíl od jiných uměleckých škol v ČR zároveň FAMU 
doposud nemá doktorský program zaměřený na umělecký 
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výzkum. Zpráva sestavená pracovní skupinou pro vnitřní hod-
nocení, která na tento stav upozornila, byla vedením školy 
bagatelizována.

Členkou Oborové rady doktorského studia FAMU byla jme-
nována proděkanka FAMU pro vědu a výzkum Helena Bendo-
vá, která vytvoření akreditace nového teoreticky zaměřeného 
studijního programu prosazovala. Paní proděkanka nemá 
doktorský ani docentský titul, který je předpokladem výkonu 
řídící funkce týkající se doktorského studijního programu, ne-
zvládá komunikačně a koncepčně rozvíjet doktorské studium 
na FAMU a její působení v této funkci provází od počátku řada 
nekompetentních rozhodnutí. Ta vedla k destabilizaci doktor-
ského studia, jehož důsledkem je ohrožení oprávnění FAMU 
konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Po sérií nezvládnutých kroků ze strany vedení FAMU Rada 
pro vnitřní hodnocení AMU na svém zasedání dne 13. 1. 2022 
a s účinností od 13. 1. 2022 zakázala na dobu neurčitou přijímat 
studenty do doktorského studijního programu Výzkum a teorie 
audiovize. Vzhledem k tomu, že již dříve vedení fakulty odmítlo 
vypsat přijímací zkoušky do původního doktorského programu 
Teorie filmové a multimediální tvorby, o což opakovaně žádal 
garant tohoto DSP doc. Ivo Mathé, nebudou pro akademický 
rok 2022/2023 na FAMU přijímáni žádní studenti do doktor-
ského studia. Tento stav vede k destabilizaci doktorského 
studijního programu na FAMU.

Teprve pod tlakem vyplývajícím ze Zprávy NAÚ přistoupilo 
vedení FAMU k procesně i obsahově uspěchanému a personál-
ně nezajištěnému vytváření dalšího DSP zaměřeného na umě-
lecký výzkum, který plénum garantů ve své většině podrobilo 
argumentačně podložené kritice a doporučilo jej vytvořit od 
základů znovu pod vedením odborně kvalifikovaného garanta 
a s využitím důkladných rešerší podobně strukturovaných DSP 
na jiných uměleckých školách doma i v zahraničí.

5. NÁRUST BYROKRATICKÉHO APARÁTU
VEDENÍ FAKULTY A PLOŠNÝ POKLES MEZD

Přibližně k datu nástupu děkanky do funkce, 1. 5. 2020, 
došlo k plošnému nárůstu mezd na FAMU — včetně Stu-
dia FAMU — o 9 %. Umožnoval to zvýšený příspěvek AMU 
z MŠMT, který byl odvozen z větší části penězi za RUV, neboli 
z evidence uměleckých výstupů našich pedagogů a studentů, 
která se násobně za poslední roky zlepšila. Pro FAMU podíl 
na tomto navýšení činil 10 500 000 Kč. V následujícím roce 
2021, už za vedení současné děkanky, doputovalo na FAMU 
z MŠMT ještě o zhruba 2 221 000 Kč více než v roce 2020. 
Umožňovalo by to plošné zvýšení mezd pedagogům a ostat-
ním pracovníkům ke 2 %. Místo toho byla částka 1 483 000 Kč 
použita na navýšení výdajů děkanátu a na platy nově přijatých 
administrativních pracovníků. Děkanka stejně jako prodě-
kani, kteří v minulosti ke svým funkcím vykonávali v rámci 
úvazků i pedagogickou činnost, žádné předměty nevyučují 
a věnují se pouze manažerské činnosti, a to s neutěšenými 
výsledky. Navýšení mezd pedagogům, které děkanka přislí-
bila při své kandidatuře, realizováno nebylo. Inflace 3,6 % za 
loňský rok dorovnána nebyla. Inflace v roce letošním bude 
rekordní (přes 10 %). Za rok 2021, po osmi letech, co je vývoj 
průměrné mzdy sledován, klesla průměrná mzda i její medi-
án přesněji zohledňující situaci průměrného zaměstnance 
o více jak 3,5 %.

6. STUDIJNÍ PROGRAM HERNÍ DESIGN
BEZ PROSTOROVÉHO, ROZPOČTOVÉHO
A PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

Vedení FAMU prosadilo zavedení nového studijního pro-
gramu Herní design bez transparentního představení roz-
počtových, personálních a kapacitních dopadů na školu. 
Zvláště vzhledem k současné tíživé ekonomické situaci se 
jedná o krajně riskantní záměr, který ohrožuje ekonomickou 
stabilitu stávajících studijních programů. Garantem studijního 
programu Herní design se stal prof. Jan Bernard, jehož erudice 
a kompetence však spočívá ve filmové historii a nikoli v oboru 
počítačových her.

Skladba akademických pracovníků, kteří se v pozici garantů 
podílejí na zabezpečování povinných předmětů profilujícího 
základu v rámci tohoto programu, se v několika ohledech ocitá 
na hraně standardů pro akreditaci akademicky zaměřeného 
magisterského studijního programu: tvůrčí činnost garantů 
předmětů s akademickými tituly docent a profesor spadá do 
oblasti filmové tvorby a její teorie nikoli do oblasti vývoje 
počítačových her.

Mezi vyučujícími není renomovaný herní designer. Prak-
ticky nikdo z pedagogického sboru nemá žádné zkušenosti 
s herním vývojem AAA hry, natož nějaký zaznamenáníhodný 
komerční nebo umělecký úspěch. Herní scenáristiku má učit 
někdo, kdo nikdy nepsal scénář k počítačové hře. Herní pro-
gramování bude vyučovat audiovizuální umělec, který nemá 
žádné dohledatelné programátorské portfolio. Výrazně zde 
dominuje kompetence teoretická nad kompetencí praktickou 
a obor se tak profiluje spíše jako na teorii zaměřené game 
design studies, než obor zaměřený na profesní praxi. Proná-
jem učeben nového studijního programu ve Studiu FAMU 
stojí měsíčně min. 50 000 Kč z fakultního rozpočtu, což ve 
svém důsledku znamená krácení finančních prostředků na 
již fungující a akreditované programy, a to zejména na tvorbu 
souvisejících cvičení.

7. NEROVNÝ PŘÍSTUP
K ZAHRANIČNÍM STUDENTŮM

Nedostatečná komunikace se studenty zahraničních pro-
gramů a neřešení jejich specifické problematiky v důsledku 
koronavirové krize je výrazně znevýhodňuje. Zahraniční 
studenti jsou nedílnou součástí FAMU, avšak jejich nároky, 
kvůli kterým se na FAMU hlásili a přinesli škole finanční 
prostředky, nejsou v aktuální situaci realizovány. Prospě-
chové stipendium existuje pouze pro český studijní program. 
Zahraniční studenti utráceli v době pandemie další peníze 
na pobyt v České republice, přestože by mohli být ve svých 
vlastech a výuku sledovat distančně. Proděkan pro zahraniční 
záležitosti je pověřován jinou agendou místo toho, aby řešil 
komplikace s nároky, které zajišťuje zahraničním studentům 
smlouva o studiu. Je třeba poznamenat, že anglické studijní 
programy škole pomáhají v důstojnějším ohodnocení peda-
gogů i pořizování zařízení kateder pro výuku — a to nejen 
zahraničních studentů. Rovněž působení některých vyučují-
cích externistů specifických odborností je placeno z podstatné 
části z poplatků za studium a je otevřeno i pro české studenty, 
čímž se saturuje kvalita výuky.
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6 příloha č.1

Problémy s řízením a přístupem vedení fakulty k zahranič-
ním studijním programům se promítají do propadu v náboru 
kvalitních uchazečů o studium. Důvodem tohoto propadu je 
nulová či velmi špatná propagace ze strany FAMU/AMU a tato 
je ponechána na samotných katedrách, na kterých zahraniční 
programy existují. Dalšími důvody poklesu zájmu o zahranič-
ní studijní programy je nedostatek techniky, v řadě případů 
archaické, nevyhovující prostory pro výuku, nulový servis 
ze strany FAMU: potřebné dokumenty některých studijních 
programů nejsou v angličtině, škola nepomáhá uchazečům 
s vízy, nedoporučujeme ubytování a nemá ubytovací kapacity. 
S tím souvisí i přebujelá byrokracie, nesrozumitelné přihlášky, 
archaický způsob placení za studium a nepřijatelné chování 
studijního oddělení k zahraničním studentům.

Navzdory těmto skutečnostem jsme v evropském kontextu 
velmi drahá škola. V důsledku těchto problémů reálně hrozí, 
že anglicky vyučované studijní programy zaniknou, protože 
nebudou schopny obstát v konkurenci. Katedry přijdou o re-
nomované pedagogy a FAMU ztratí svůj mezinárodní kredit.

Proděkan pro styk se zahraničím pracuje na paralelním 
mentoringu, na který nemají reálný vliv vedoucí kateder ani 
garanti oborů. Samotný mentoring není součástí systematické 
výchovy budoucích filmařů, ale slouží pouze k zatraktivnění 
a zpestření studia filmařské profese. Jako výukový bonus také 
není součástí akreditovaných studijních programů oborů. Na-
proti tomu zahraničním vztahům, akreditovaným programům 
FAMU, problémům jejich zahraničních studentů proděkan 
nepomáhá nebo pomáhá jen nedostatečně. Na kolegiu děkanky 
veřejně vyhlásil, že „zahraniční studenti české FAMU nepři-
nášejí vůbec nic“. Výhody existence zahraničních programů 
na FAMU můžeme doložit.

Největší víceletý grant na AMU je projekt s názvem OIRFET 
Erasmus+, který propojuje evropské katedry střihu, jejich stu-
denty a pedagogy při tvůrčích dílnách. Projekt, který vytváří 
mezinárodní prestiž, poskytuje velké grantové prostředky 
i RUV body — tedy následně i další peníze fakultě, byl nedo-
statečně a zcela asymetricky realizován vzhledem k celé insti-
tuci. S tím souvisejí výpadky v personální politice, výpadky 
v celkové komunikaci, nízká podpora logistiky a zásadní chyby 
při předávání agendy.

8. NEODŮVODNĚNÁ ZMĚNA
FAKULTNÍCH EVALUACÍ

Evaluace výuky v jednotlivých předmětech a hodnocení 
pedagogů kateder ze strany studentů na katedrách FAMU po 
několik let probíhala v plné součinnosti s vedením kateder 
a Komisí pro vnitřní hodnocení FAMU. Byla a je založená na 
principech transparentnosti a otevřené vzájemné komunikace 
a uskutečňuje se v souladu s příslušnými vnitřními předpisy 
a konsensuálně přijatými metodikami. Evaluace na katedrách 
řádně proběhla i za ztížených podmínek akademického roku 
zatíženého pandemií Covid 19.

Paralelně vyhlášená evaluace předmětů, k níž vyzvalo ve-
dení fakulty studenty, existuje v KOSu již delší dobu. Vedení 
fakulty však otázky této evaluace částečně upravilo a samotnou 
výzvu studentům nekonzultovalo ani s Komisí pro vnitřní 
hodnocení, ani s vedoucími kateder, kterým má tato evaluace 
zejména sloužit. Taková evaluace se tak míjí smyslem, dotazy 
v ní položené jsou duplicitní s řádnými evaluacemi v rámci 
sebehodnocení kateder anebo bez výpovědní hodnoty. Tato 
duplicitní evaluace vytváří ve stávajících ztížených podmín-
kách nezdůvodněnou administrativní zátěž a nepřináší žádné 
statisticky relevantní výsledky. Přesto je těmito významově 
irelevantními podněty děkankou operováno a je vyvíjen nátlak 
na vedoucí kateder, aby je odrazili ve studijních programech 
kateder.

Podepsáni:
prof. Jaroslav Brabec

prof. Jiří Kubíček
prof. Petr Jarchovský

doc. Ivo Mathé
doc. Ivo Trajkov

doc. Štěpánka Šimlová
doc. ak. mal. Michaela Pavlátová

doc. Pavel Rejholec
doc. Marek Vajchr

Mgr. Tomáš Doruška

DOPIS STUDENTŮ
K SOUČASNÉ SITUACI

Vážená akademická obci,

kdyby celá tato politováníhodná událost neměla tak fa-
tální důsledky, zcela jistě by se stala skvostným příspěv-
kem opery buffy. I nepozorný divák zde totiž postřehne 
vše: intriky, květnaté herecké výkony, dobro i zlo, silné 
emoce, chatrnou zápletku a skandální vyústění. Chybí 
snad už jen smích.

Opona se zvedá a první dějství se otevírá ujištěním vy-
pravěče, že se nejedná o soudní tribunál. Je-li nutné něco 
takového na půdě svobodné univerzity vůbec poznamenat, 
ponechávám na posouzení čtenáře.

V úvodu je potřeba říci, že zdánlivě marginální zveřejnění 
soukromé korespondence některých pedagogů vyvolalo často 
nepřiměřené reakce, jež by i na nezasvěceného pozorovatele 
mohly působit až účelově. Pro toto tvrzení samozřejmě nemá-
me potřebné důkazy a je tak spíše jen jakýmsi všeobjímajícím 
pocitem.

Ten však nabyl hmatatelnějších kontur již v proslovu paní 
děkanky, PhDr. Mgr. Andrey Slovákové, Ph.D. MBA. Ta sice 
v úvodu striktně odsoudila samotný akt anonymního zveřej-
nění soukromé korespondence a dokonce se chopila práva 
na podání trestního oznámení na neznámého pachatele, ale 
vzápětí obsahu sama využila k usvědčení svých názorových 
oponentů, čímž legitimizovala akt narušení soukromí, který 
možná balancuje na hraně zákona, ale určitě je daleko za hra-
nicí morálky a etiky.
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Tu ostatně pomyslně překročil i pan proděkan pro stu-
dijní záležitosti, Mgr. Petr Vlček, svým přirovnáním těch, 
jež nechtějí z etických důvodů číst zveřejněnou soukromou 
korespondenci, k polské katolické nomenklatuře s jejími 
slabošsky tajnůstkářskými praktikami. Opomene-li notnou 
nadnesenost tohoto přirovnání, pak je to sám pan proděkan 
Vlček, kdo se svým neuváženě radikálním odsudkem kolegů 
a studentů, zastávajících opačné stanovisko, blíží archetypu 
pátera Koniáše.

Zjevně pokryteckého vyznění nabývá i projev paní pro-
děkanky pro vědu a výzkum, Mgr. Heleny Bendové, v němž 
připouští, že byť se sama politicky podílela na odvolání před-
chozího děkana, pana Mgr. Zdeňka Holého, nyní ji opoziční 
názory pouze vyrušují od práce. Tím nám dává jasně na sro-
zuměnou, že revoluce je v pořádku, děje-li se v souladu s jejím 
názorovým spektrem.

Poněkud zmatečná řeč pana proděkana pro zahraniční 
vztahy, Mgr. Davida Čeňka, si kladla za cíl poukázat na tem-
né proudy uvnitř fakulty, naznačit kontrarevoluční tenden-
ce znemožňující usilovnou práci, a odhalit rozkladné živly 
v našich řadách, avšak bez zjevných důkazů, či jmenovitých 
příkladů, čímž se bohužel stala jen štvavou honbou za ame-
rickým broukem.

Ten, kdo očekával věcné a emocí prosté vyjádření student-
ské sekce akademického senátu, zůstal nevyslyšen. Předchozí 
politický patos nebyl překvapivě umírněn, ale naopak pový-
šen na politický kýč, odkrývající kauzální nepochopení po-
vahy úřadu. Osobní labilita je zde maskována institucionální 
desintegritou, čímž je dán průchod drásavým proklamacím 

plným obchodů za školy, nemožností studovat, pracovat, 
být. Prostá skutečnost, že post senátora je zcela dobrovolný, 
v záplavě vyžádaného soucitu a sounáležitosti zcela zaniká, 
čímž je sentimentální kýč korunován bouřlivým potleskem 
plným slz.

A co oni temní, kvůli nimž to vše vzniklo? S notným pře-
kvapením se většinově nedostavili. Také jejich zastánci zau-
jali spíše pasivní postoj svým odmítnutím prostudovat si onu 
kompromitující konverzaci se zdůvodněním, že je to vzhledem 
k choulostivé privátnosti dokumentu nepatřičné. I takový 
postoj je ovšem směšný. Jsou-li již karty rozdány, je potřeba 
s nimi hrát, a to i přesto, že jejich povaha a skladba nemusejí 
být příznivé. Čest tedy patří těm, kteří svou roli pochopili.

Plyne z výše zmíněného, v této kauze patrně nelze jasně 
oddělit dobré a špatné, neboť v konečném důsledku posloužila 
velmi rozličným cílům. Jedněm ospravedlnila neschopnost 
dokončit školu, druhým nemožnost vykonávat svou práci, 
a jiným dala náboje pro strýčka příhodu. Ti, jež z počátku 
ukazovali běloskvoucí ruce, je v průběhu naplno ponořili 
do hnoje, čímž mohla desperátům alespoň na chvíli narůst 
křídla. V každém případě se v plnosti ukázalo, že naše škola 
není názorově plochá a tedy nedemokratická. Abychom na 
celou věc nepohlíželi pouze skepticky a přehnaně neumoc-
ňovali naši malomyslnost, je v závěru potřeba spatřovat v ní 
i cosi veskrze pozitivního. Názorová rozštěpenost svědčí i přes 
všechna „ale“ o schopnosti myslet. A myšlení je nejen akade-
mické, ale taky fajn.

Mgr. Lucie Hradecká — studentka KF FAMU

REAKCE VEDENÍ FAMU
NA PODNĚT ZASLANÝ
NA SENÁT FAMU „8 BODŮ“

Tento text je reakcí vedení FAMU na dokument 8 bodů, 
který byl dle našich informací zaslán Akademickému sená-
tu FAMU během dubna, jímž 10 členů a členek akademické 
obce vyjádřilo nedůvěru vedení. Vedení text 8 bodů neposlali. 
5. května 2022 tento text děkance s prosbou o vyjádření za-
slal novinář Deníku N; zároveň máme informace, že někteří 
vedoucí kateder jej v posledních dnech rozeslali studujícím 
a pedagogům a pedagožkám. Předpokládáme, že podnět bude 
projednávat senát FAMU, ale vzhledem k jeho šíření po škole 
a do médií vám posíláme reakci, která vysvětluje jak stano-
visko vedení FAMU k danému textu obecně, tak i podrobněji 
jednotlivé body.

Ve světle bouřlivých událostí minulých dní, kdy byly bohužel 
po fakultě rozšířeny nelegálně získané mailové konverzace 
skupiny vyučujících, mezi nimi i pisatelů a pisatelek 8 bodů, 
se nelze tvářit nevědomě a ignorovat širší kontext vzniku to-
hoto dokumentu kritizujícího vedení FAMU. I bez uniklých 
emailů bylo dlouhodobě zřejmé, že určitá skupina vedoucích 
kateder a garantů studijních programů byla zklamána tím, že 
se v květnu 2020 stala Andrea Slováková děkankou FAMU. Od 
léta roku 2020 tak ustanovili jakési „stínové kolegium“, jež 
se podle našich informací — které nečerpáme, podotýkáme, 
z daných emailů — dlouhodobě scházelo. Není vůbec třeba 
zabývat se interní komunikací této skupiny (zcela chápeme, 

že část akademické obce z principu odmítá číst jakési ukrade-
né materiály kolující po škole), abychom pochopili strategii 
a aktivity této skupiny vlivných členů a členek akademické 
obce. To, co se dělo, je patrné i z událostí veřejně přístupných 
a dohledatelných v rámci zápisů různých školních orgánů. 
Cílem této skupiny bylo vystupovat koordinovaně negativně 
vůči vedení FAMU na všech možných platformách (od pro-
testních hromadných dopisů přes kritické podněty a vystu-
pování na různých orgánech školy typu Komise pro vnitřní 
hodnocení, Akademického senátu FAMU i AMU, Rady pro 
vnitřní hodnocení AMU, odborů FAMU aj. až po stížnosti 
zasílané na rektorát AMU a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy), a tím zkomplikovat snahy vedení o zajištění 
běžného provozu školy stejně jako o určité změny ve škole, 
v dlouhodobé perspektivě pak dosáhnout odvolání děkanky 
z funkce. Od roku 2020 byly těchto stížností desítky a desítky, 
v určitých obdobích jsme řešili de facto každý týden nějaký 
podnět zaslaný na některý z orgánů či kolektivně podepsaný 
protestní email. 8 bodů, jimiž tato skupina lidí vyjádřila vedení 
nedůvěru poté, co získala nově několik míst v senátu FAMU 
v březnových volbách, pak mělo být, zdá se, jakýmsi finálním 
shrnutím dosavadních aktivit této skupiny.

Akademické prostředí je samosprávné, obsahuje nutně 
určitý díl vnitřní politiky, která vede k neustálým debatám 
a rozepřím, v nichž se osvětlují odlišné názory a zájmy, různé 
koncepce toho, jak by měla škola fungovat z manažerského 
hlediska, jaký typ tvorby, výuky a vnitřní kultury by měla 
preferovat. Je třeba říct jasně, že to vnímáme jako velmi dů-
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6 příloha č.1

Problémy s řízením a přístupem vedení fakulty k zahranič-
ním studijním programům se promítají do propadu v náboru 
kvalitních uchazečů o studium. Důvodem tohoto propadu je 
nulová či velmi špatná propagace ze strany FAMU/AMU a tato 
je ponechána na samotných katedrách, na kterých zahraniční 
programy existují. Dalšími důvody poklesu zájmu o zahranič-
ní studijní programy je nedostatek techniky, v řadě případů 
archaické, nevyhovující prostory pro výuku, nulový servis 
ze strany FAMU: potřebné dokumenty některých studijních 
programů nejsou v angličtině, škola nepomáhá uchazečům 
s vízy, nedoporučujeme ubytování a nemá ubytovací kapacity. 
S tím souvisí i přebujelá byrokracie, nesrozumitelné přihlášky, 
archaický způsob placení za studium a nepřijatelné chování 
studijního oddělení k zahraničním studentům.

Navzdory těmto skutečnostem jsme v evropském kontextu 
velmi drahá škola. V důsledku těchto problémů reálně hrozí, 
že anglicky vyučované studijní programy zaniknou, protože 
nebudou schopny obstát v konkurenci. Katedry přijdou o re-
nomované pedagogy a FAMU ztratí svůj mezinárodní kredit.

Proděkan pro styk se zahraničím pracuje na paralelním 
mentoringu, na který nemají reálný vliv vedoucí kateder ani 
garanti oborů. Samotný mentoring není součástí systematické 
výchovy budoucích filmařů, ale slouží pouze k zatraktivnění 
a zpestření studia filmařské profese. Jako výukový bonus také 
není součástí akreditovaných studijních programů oborů. Na-
proti tomu zahraničním vztahům, akreditovaným programům 
FAMU, problémům jejich zahraničních studentů proděkan 
nepomáhá nebo pomáhá jen nedostatečně. Na kolegiu děkanky 
veřejně vyhlásil, že „zahraniční studenti české FAMU nepři-
nášejí vůbec nic“. Výhody existence zahraničních programů 
na FAMU můžeme doložit.

Největší víceletý grant na AMU je projekt s názvem OIRFET 
Erasmus+, který propojuje evropské katedry střihu, jejich stu-
denty a pedagogy při tvůrčích dílnách. Projekt, který vytváří 
mezinárodní prestiž, poskytuje velké grantové prostředky 
i RUV body — tedy následně i další peníze fakultě, byl nedo-
statečně a zcela asymetricky realizován vzhledem k celé insti-
tuci. S tím souvisejí výpadky v personální politice, výpadky 
v celkové komunikaci, nízká podpora logistiky a zásadní chyby 
při předávání agendy.

8. NEODŮVODNĚNÁ ZMĚNA
FAKULTNÍCH EVALUACÍ

Evaluace výuky v jednotlivých předmětech a hodnocení 
pedagogů kateder ze strany studentů na katedrách FAMU po 
několik let probíhala v plné součinnosti s vedením kateder 
a Komisí pro vnitřní hodnocení FAMU. Byla a je založená na 
principech transparentnosti a otevřené vzájemné komunikace 
a uskutečňuje se v souladu s příslušnými vnitřními předpisy 
a konsensuálně přijatými metodikami. Evaluace na katedrách 
řádně proběhla i za ztížených podmínek akademického roku 
zatíženého pandemií Covid 19.

Paralelně vyhlášená evaluace předmětů, k níž vyzvalo ve-
dení fakulty studenty, existuje v KOSu již delší dobu. Vedení 
fakulty však otázky této evaluace částečně upravilo a samotnou 
výzvu studentům nekonzultovalo ani s Komisí pro vnitřní 
hodnocení, ani s vedoucími kateder, kterým má tato evaluace 
zejména sloužit. Taková evaluace se tak míjí smyslem, dotazy 
v ní položené jsou duplicitní s řádnými evaluacemi v rámci 
sebehodnocení kateder anebo bez výpovědní hodnoty. Tato 
duplicitní evaluace vytváří ve stávajících ztížených podmín-
kách nezdůvodněnou administrativní zátěž a nepřináší žádné 
statisticky relevantní výsledky. Přesto je těmito významově 
irelevantními podněty děkankou operováno a je vyvíjen nátlak 
na vedoucí kateder, aby je odrazili ve studijních programech 
kateder.

Podepsáni:
prof. Jaroslav Brabec

prof. Jiří Kubíček
prof. Petr Jarchovský

doc. Ivo Mathé
doc. Ivo Trajkov

doc. Štěpánka Šimlová
doc. ak. mal. Michaela Pavlátová

doc. Pavel Rejholec
doc. Marek Vajchr

Mgr. Tomáš Doruška

DOPIS STUDENTŮ
K SOUČASNÉ SITUACI

Vážená akademická obci,

kdyby celá tato politováníhodná událost neměla tak fa-
tální důsledky, zcela jistě by se stala skvostným příspěv-
kem opery buffy. I nepozorný divák zde totiž postřehne 
vše: intriky, květnaté herecké výkony, dobro i zlo, silné 
emoce, chatrnou zápletku a skandální vyústění. Chybí 
snad už jen smích.

Opona se zvedá a první dějství se otevírá ujištěním vy-
pravěče, že se nejedná o soudní tribunál. Je-li nutné něco 
takového na půdě svobodné univerzity vůbec poznamenat, 
ponechávám na posouzení čtenáře.

V úvodu je potřeba říci, že zdánlivě marginální zveřejnění 
soukromé korespondence některých pedagogů vyvolalo často 
nepřiměřené reakce, jež by i na nezasvěceného pozorovatele 
mohly působit až účelově. Pro toto tvrzení samozřejmě nemá-
me potřebné důkazy a je tak spíše jen jakýmsi všeobjímajícím 
pocitem.

Ten však nabyl hmatatelnějších kontur již v proslovu paní 
děkanky, PhDr. Mgr. Andrey Slovákové, Ph.D. MBA. Ta sice 
v úvodu striktně odsoudila samotný akt anonymního zveřej-
nění soukromé korespondence a dokonce se chopila práva 
na podání trestního oznámení na neznámého pachatele, ale 
vzápětí obsahu sama využila k usvědčení svých názorových 
oponentů, čímž legitimizovala akt narušení soukromí, který 
možná balancuje na hraně zákona, ale určitě je daleko za hra-
nicí morálky a etiky.

3
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Tu ostatně pomyslně překročil i pan proděkan pro stu-
dijní záležitosti, Mgr. Petr Vlček, svým přirovnáním těch, 
jež nechtějí z etických důvodů číst zveřejněnou soukromou 
korespondenci, k polské katolické nomenklatuře s jejími 
slabošsky tajnůstkářskými praktikami. Opomene-li notnou 
nadnesenost tohoto přirovnání, pak je to sám pan proděkan 
Vlček, kdo se svým neuváženě radikálním odsudkem kolegů 
a studentů, zastávajících opačné stanovisko, blíží archetypu 
pátera Koniáše.

Zjevně pokryteckého vyznění nabývá i projev paní pro-
děkanky pro vědu a výzkum, Mgr. Heleny Bendové, v němž 
připouští, že byť se sama politicky podílela na odvolání před-
chozího děkana, pana Mgr. Zdeňka Holého, nyní ji opoziční 
názory pouze vyrušují od práce. Tím nám dává jasně na sro-
zuměnou, že revoluce je v pořádku, děje-li se v souladu s jejím 
názorovým spektrem.

Poněkud zmatečná řeč pana proděkana pro zahraniční 
vztahy, Mgr. Davida Čeňka, si kladla za cíl poukázat na tem-
né proudy uvnitř fakulty, naznačit kontrarevoluční tenden-
ce znemožňující usilovnou práci, a odhalit rozkladné živly 
v našich řadách, avšak bez zjevných důkazů, či jmenovitých 
příkladů, čímž se bohužel stala jen štvavou honbou za ame-
rickým broukem.

Ten, kdo očekával věcné a emocí prosté vyjádření student-
ské sekce akademického senátu, zůstal nevyslyšen. Předchozí 
politický patos nebyl překvapivě umírněn, ale naopak pový-
šen na politický kýč, odkrývající kauzální nepochopení po-
vahy úřadu. Osobní labilita je zde maskována institucionální 
desintegritou, čímž je dán průchod drásavým proklamacím 

plným obchodů za školy, nemožností studovat, pracovat, 
být. Prostá skutečnost, že post senátora je zcela dobrovolný, 
v záplavě vyžádaného soucitu a sounáležitosti zcela zaniká, 
čímž je sentimentální kýč korunován bouřlivým potleskem 
plným slz.

A co oni temní, kvůli nimž to vše vzniklo? S notným pře-
kvapením se většinově nedostavili. Také jejich zastánci zau-
jali spíše pasivní postoj svým odmítnutím prostudovat si onu 
kompromitující konverzaci se zdůvodněním, že je to vzhledem 
k choulostivé privátnosti dokumentu nepatřičné. I takový 
postoj je ovšem směšný. Jsou-li již karty rozdány, je potřeba 
s nimi hrát, a to i přesto, že jejich povaha a skladba nemusejí 
být příznivé. Čest tedy patří těm, kteří svou roli pochopili.

Plyne z výše zmíněného, v této kauze patrně nelze jasně 
oddělit dobré a špatné, neboť v konečném důsledku posloužila 
velmi rozličným cílům. Jedněm ospravedlnila neschopnost 
dokončit školu, druhým nemožnost vykonávat svou práci, 
a jiným dala náboje pro strýčka příhodu. Ti, jež z počátku 
ukazovali běloskvoucí ruce, je v průběhu naplno ponořili 
do hnoje, čímž mohla desperátům alespoň na chvíli narůst 
křídla. V každém případě se v plnosti ukázalo, že naše škola 
není názorově plochá a tedy nedemokratická. Abychom na 
celou věc nepohlíželi pouze skepticky a přehnaně neumoc-
ňovali naši malomyslnost, je v závěru potřeba spatřovat v ní 
i cosi veskrze pozitivního. Názorová rozštěpenost svědčí i přes 
všechna „ale“ o schopnosti myslet. A myšlení je nejen akade-
mické, ale taky fajn.

Mgr. Lucie Hradecká — studentka KF FAMU

REAKCE VEDENÍ FAMU
NA PODNĚT ZASLANÝ
NA SENÁT FAMU „8 BODŮ“

Tento text je reakcí vedení FAMU na dokument 8 bodů, 
který byl dle našich informací zaslán Akademickému sená-
tu FAMU během dubna, jímž 10 členů a členek akademické 
obce vyjádřilo nedůvěru vedení. Vedení text 8 bodů neposlali. 
5. května 2022 tento text děkance s prosbou o vyjádření za-
slal novinář Deníku N; zároveň máme informace, že někteří 
vedoucí kateder jej v posledních dnech rozeslali studujícím 
a pedagogům a pedagožkám. Předpokládáme, že podnět bude 
projednávat senát FAMU, ale vzhledem k jeho šíření po škole 
a do médií vám posíláme reakci, která vysvětluje jak stano-
visko vedení FAMU k danému textu obecně, tak i podrobněji 
jednotlivé body.

Ve světle bouřlivých událostí minulých dní, kdy byly bohužel 
po fakultě rozšířeny nelegálně získané mailové konverzace 
skupiny vyučujících, mezi nimi i pisatelů a pisatelek 8 bodů, 
se nelze tvářit nevědomě a ignorovat širší kontext vzniku to-
hoto dokumentu kritizujícího vedení FAMU. I bez uniklých 
emailů bylo dlouhodobě zřejmé, že určitá skupina vedoucích 
kateder a garantů studijních programů byla zklamána tím, že 
se v květnu 2020 stala Andrea Slováková děkankou FAMU. Od 
léta roku 2020 tak ustanovili jakési „stínové kolegium“, jež 
se podle našich informací — které nečerpáme, podotýkáme, 
z daných emailů — dlouhodobě scházelo. Není vůbec třeba 
zabývat se interní komunikací této skupiny (zcela chápeme, 

že část akademické obce z principu odmítá číst jakési ukrade-
né materiály kolující po škole), abychom pochopili strategii 
a aktivity této skupiny vlivných členů a členek akademické 
obce. To, co se dělo, je patrné i z událostí veřejně přístupných 
a dohledatelných v rámci zápisů různých školních orgánů. 
Cílem této skupiny bylo vystupovat koordinovaně negativně 
vůči vedení FAMU na všech možných platformách (od pro-
testních hromadných dopisů přes kritické podněty a vystu-
pování na různých orgánech školy typu Komise pro vnitřní 
hodnocení, Akademického senátu FAMU i AMU, Rady pro 
vnitřní hodnocení AMU, odborů FAMU aj. až po stížnosti 
zasílané na rektorát AMU a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy), a tím zkomplikovat snahy vedení o zajištění 
běžného provozu školy stejně jako o určité změny ve škole, 
v dlouhodobé perspektivě pak dosáhnout odvolání děkanky 
z funkce. Od roku 2020 byly těchto stížností desítky a desítky, 
v určitých obdobích jsme řešili de facto každý týden nějaký 
podnět zaslaný na některý z orgánů či kolektivně podepsaný 
protestní email. 8 bodů, jimiž tato skupina lidí vyjádřila vedení 
nedůvěru poté, co získala nově několik míst v senátu FAMU 
v březnových volbách, pak mělo být, zdá se, jakýmsi finálním 
shrnutím dosavadních aktivit této skupiny.

Akademické prostředí je samosprávné, obsahuje nutně 
určitý díl vnitřní politiky, která vede k neustálým debatám 
a rozepřím, v nichž se osvětlují odlišné názory a zájmy, různé 
koncepce toho, jak by měla škola fungovat z manažerského 
hlediska, jaký typ tvorby, výuky a vnitřní kultury by měla 
preferovat. Je třeba říct jasně, že to vnímáme jako velmi dů-
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8 příloha č.1

ležité a užitečné, jako opravdu prospěšný, kritické myšlení 
a diskusi rozvíjející princip fungování vysokých škol. Je v po-
řádku, že má vedení fakulty opozici, že musí argumentovat 
a zdůvodňovat svá rozhodnutí na akademickém senátu fakulty 
a dalších orgánech. Je v pořádku, když někdo usiluje skrze 
veřejné debaty a volby do senátu o změnu toho, jak má být 
škola řízena a jaká má obecně být pro studenty a studentky 
i zaměstnance.

O koordinaci a cílech zmíněné protestní skupiny vedoucích 
kateder a garantů jsme věděli od roku 2020 a z velké části 
respektujeme, že mají zkrátka jiné názory na to, jak by měla 
škola fungovat, než současné vedení, a snaží se bránit určitým 
změnám, které pravděpodobně zcela upřímně považují za 
nevhodné. Bohužel se nám nepodařilo je postupně přesvědčit 
našimi argumenty, získat je k tomu, abychom školu budovali 
a proměňovali společně.

Na druhou stranu nicméně nevíme, zda jsme měli u této 
skupiny vůbec někdy šanci, jejich razantní a předdomluvený 
odpor vůči velké části toho, co vedení dělá, nastal tak záhy 
po našem nástupu a v tak silné a apriorní podobě, že nad tím 
váháme. I když respektujeme rozdílné názory a koncepce, jako 
problematický vnímáme způsob, jaké nástroje tato názorová 
opozice k dosažení svých cílů využívá. Tyto nástroje jsou podle 
našeho soudu pro školu zbytečně destabilizující a extrémní: 
od zatěžování všech orgánů neustálými stížnostmi na opaku-
jící se témata, přes záměrné bojkotování práce a rozhodnutí 
vedení a zneužívání funkcí v některých orgánech školy, až po 
zasílání stížností na MŠMT a vytváření katastrofických medi-
álních obrazů fakulty prostřednictvím médií typu Mladá fronta 
Dnes. Pokud někdo chce, aby se škola proměnila a měla např. 
jiného děkana, jsou zde k dispozici mnohem méně invazivní 
a manipulativní a více transparentní a v důsledku paradoxně 
i více efektivní prostředky a nástroje — velmi bychom si přáli, 
aby si to tato skupina uvědomila.

***

Vraťme se od širšího kontextu k samotnému textu. Jde 
o typicky ambivalentní příklad postupů této skupiny lidí 
vystupujících v rámci školy proti tomu, kam rozvoj fakul-
ty směřujeme. Snažili jsme se zanalyzovat a vnímat zcela 
otevřeně, jaké opodstatněné pochybnosti nad chodem ško-
ly se v daném textu skrývají. Při bližším pohledu nicméně 
bohužel valnou část výtek z 8 bodů vnímáme jako soupis 
uměle vytvářených a manipulativně popsaných kauz, které 
jsou spíše jen účelovými nástroji v rámci výše zmíněného 
vnitropolitického sporu.

V textu jsou recyklovány mnohokrát a dávno na relevant-
ních orgánech prodiskutované věci, aniž by pisatelé reflektovali 
tuto diskusi, argumenty a vysvětlení, která zazněla, a následná 
řešení. Ostatně velká část 8 bodů v podstatě jen znovu opakuje 
text 9 problémů, jenž tato skupina napsala před volbami do 
senátu FAMU v únoru minulého roku. Jako vedení jsme teh-
dy také vytvořili písemnou odpověď, v níž jsme dané výtky 
z většiny vyvraceli, a nyní část z již napsaných argumentů 
opakujeme. To, že se pisatelé neztotožňují s podobou všech při-
jatých řešení, by nemělo být důvodem k neustálému navracení 
diskuse na začátek a zatěžování všech tím, že se argumentace 
a vysvětlení musí znovu a znovu dokola opakovat. Dokument 
je obecně založený z valné většiny nikoliv na problémech, které 
by reálně ovlivňovaly školu (vyjma problému s doktorským 

studiem), ale je spíše soupisem věcí, na které mají pisatelé 
prostě jiný názor než vedení školy.

Některé body nemají názorovou konzistenci — v přípa-
dě jednoho výběrového řízení „vadí“, že byl zvolen kandidát 
z druhého místa, při jiném je to naopak to „správné“ řeše-
ní — prezentované postoje zjevně závisí od personálních afinit 
pisatelů. Na jedné straně je kritizovaný mentoring jakožto 
aktivita, jíž se proděkan pro zahraniční záležitosti také věnuje, 
na druhé straně je to více než polovina pisatelů a pisatelek, 
kteří na těchto aktivitách spolupracují a jimž proděkan po-
mohl přivézt zahraniční hosty, které si pro setkání se svými 
studujícími sami přáli.

Je třeba říct, že u některých bodů vnímáme jako podstatné 
neignorovat pocit nesprávnosti, který pisatelé a pisatelky 
mají (viz např. námitky vůči výběrovým řízením nebo mocen-
skému zacházení s pedagogy), i když zároveň nesouhlasíme 
s konkrétní argumentací a s tím, že by došlo k reálným po-
chybením (příp. pokud ano, tak byly chyby uznány a naprave-
ny). Personální změny jsou extrémně citlivá oblast zasahující 
intenzivním způsobem do mikrokosmů jednotlivých kateder 
a uvědomujeme si, že je a bude do budoucna potřeba postupo-
vat o něco lépe, v co možná největší shodě s dalšími aktéry na 
fakultě, včetně pedagogů, pedagožek a studujících, trpělivě 
komunikovat a hledat společná řešení, a to jak při obsazování 
postů vedoucích, tak i změnách v pedagogickém složení.

Na druhou stranu některé z kritizovaných bodů jsou para-
doxně tím, na co jsme v rámci svého dosavadního působení 
na škole vyloženě pyšní (vylepšené studentské evaluace, herní 
design, skutečnost, že navzdory pandemii se podařilo ve sku-
tečnosti zvýšit (!) mzdy většiny zaměstnanců a zaměstnankyň).

***

V následujících částech reagujeme již konkrétně na jednot-
livé kritické výtky. Pojali jsme naše vysvětlení velmi podrobně 
mj. proto, že je možné, že je budou číst i lidé, kteří dosud školní 
politiku nesledovali, a tedy již dosavadní předložená vysvětlení 
a předchozí diskuse zde uvedených problémů neznají.

1. NETRANSPARENTNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA FUNKCE VEDOUCÍCH KATEDER

Pisatelé 8 bodů kritizují údajně nestandardní intervence 
děkanky do výběrových řízení na vedoucí kateder, konkrétně 
na CAS, KAT, KK a FI. Výběr vedoucí/ho katedry je kompe-
tence děkanky a takto bylo postupováno ve všech případech. 
Děkanka je volena senátem s určitou koncepcí rozvoje fakulty, 
kterou má povinnost naplňovat, je tím, kdo zodpovídá za 
personální politiku fakulty. Svou vizi o podobě fakulty napl-
ňuje logicky mj. i skrze výběrová řízení na posty vedoucích. 
Podoba výběrových řízení na vedoucí kateder je dána Řádem 
výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků 
AMU. Ten jasně stanovuje, že děkanka dle svého uvážení vybírá 
a jmenuje členy komise, je to její nezadatelné právo, je absurdní 
sugerovat, že jde o jakousi mocenskou manipulaci z její strany. 
Stejně tak tento Řád stanovuje, jak probíhá finální rozhodnutí. 
Komise určuje, kdo v rámci výběrového řízení uspěl a kdo 
nikoli. U těch, kteří uspěli, pak určuje pořadí. Klíčové je, že 
je následně na rozhodnutí děkanky, koho z doporučených 
kandidátů jmenuje reálně vedoucí/m katedry. V případě, že 
chce jmenovat někoho, kdo uspěl, ale nebyl v pořadí komise 
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na prvním místě, musí tuto volbu vysvětlit senátu FAMU. 
I v tomto případě je to nicméně její volba a zodpovědnost, senát 
nemůže ono rozhodnutí zvrátit, pouze jej případně komentuje. 
V žádném ohledu se tedy nejedná o jakési manipulace a ne-
standardní praktiky ze strany děkanky, je to způsob výběru 
vedoucích kateder stanovený takto v předpisech a běžný na 
vícero vysokých školách v České republice.

Podotkněme, že v předchozím děkanském období všech-
na výběrová řízení na vedoucí kateder až na jedno (kated-
ra produkce) proběhla pouze za účasti jediného kandidáta. 
V aktuálním období se typicky do výběrových řízení hlásí 
více uchazeček a uchazečů, a tak se výběrová řízení stala tím, 
čím by měla být: střetem a diskusí nad koncepcemi možného 
rozvoje katedry v následujících třech letech.

Zabývat se nekorektními osobními invektivami pisatelů 8 
bodů vůči složení komisí a uchazečům a uchazečkám výběro-
vých řízení na katedru animované tvorby a FAMU Internatio-
nal vnímáme jako až nedůstojné. Co se týče Jitky Hejtmanové, 
jež vyhrála konkurz na vedoucí FI, a kterou pisatelé textu 
charakterizují jako „manažerku bez odborné erudice a prak-
tických profesních zkušeností“, tak jen zmiňme, že vystudo-
vala fotografii a mnoho let na FAMU působí jako pedagožka. 
Byla u vzniku FAMU International a na chodu programů se 
podílí od roku 2008 (připravila první akreditaci magisterské-
ho programu CDM). Od roku 2014 pak vedla neakreditované 
programy zajišťované touto katedrou.

Rozhořčení pisatelů nad tím, že výběrového řízení na ka-
tedru animované tvorby se účastnili dva uchazeči, oba s dlou-
holetou pedagogickou praxí a s mnoha cenami ze zahraničních 
festivalů, je těžko připsat něčemu jinému než nepochopení 
toho, jak výběrová řízení fungují a fungovat mají.

Výběrová řízení na katedru kamery jsou pisateli textu 8 bodů 
interpretována zkresleně. V prvním výběrovém řízení na KK 
byla podmínkou dobrá znalost anglického jazyka, jelikož kate-
dra má i program pro zahraniční studující; nepřihlásil se kan-
didát, který by to splňoval. Proto děkanka — zcela podle pravi-
del — vyhlásila druhé výběrové řízení s méně přísnými nároky 
na jazykovou vybavenost kandidátů. Vyhlášeno v této upravené 
podobě bylo právě proto (!), aby se do něj mohl přihlásit také 
prof. Jaroslav Brabec, který projevil zájem se výběrového ří-
zení účastnit. Toto druhé výběrové řízení vyvolalo na fakultě 
rozsáhlou debatu, protože komise nedoporučila jmenování 
jediného přihlášeného, prof. Brabce, vedoucím katedry, vůči 
čemuž začala protestovat převažující část studujících i peda-
gogů katedry kamery. Přestože zcela chápeme, že výsledek VŘ 
rozladil některé členy a členky akademické obce, docházelo 
k mnoha zbytečným a neadekvátním útokům na korektnost 
průběhu onoho VŘ, ve snaze zvrátit jeho výsledek. Tvrzení 
signatářů ohledně manipulativních praktik předsedy zmíněné 
komise proděkana Davida Čeňka je nepodložené a založené 
na pouhé spekulaci. Nesouhlas s průběhem výběrového řízení 
se zvedl ze strany osob, které byly přítomny pouze na veřejné 
části a nemohly mít povědomí o všech okolnostech průběhu 
neveřejného jednání komise, vycházely pouze ze zprostřed-
kovaných informací. V této zjitřené situaci rektorátní právník 
přišel s výkladem, že závěrečný protokol ze zasedání komise byl 
chybný. Přestože jsme na fakultě měli k dispozici jiný právní 
výklad, který onu chybu v zápisu považoval za drobnou a ne-
důležitou, pro uklidnění situace jsme se dohodli s rektorátem, 
že bude zneplatněn zápis z jednání komise, výběrové řízení tím 

pádem také prohlášeno za neplatné a proběhne nové. V rámci 
třetího pak komise, která zasedala v odlišném složení než při 
druhém výběrovém řízení, prof. Brabce doporučila na post 
vedoucího a následně byl děkankou jmenován.

U výběrového řízení na vedoucího Centra audiovizuálních 
studií pisatelé 8 bodů kritizují několik věcí. Účast pedagoga 
a bývalého vedoucího CAS Erica Rosenzveiga ve výběrovém 
řízení byla vysvětlena včetně potřebné dokumentace na zase-
dání Akademického senátu FAMU. Pan Rosenzveig (na rozdíl 
například od pana Fuska, který se hlásil do VŘ na vedoucího 
FI nikoliv z místa interního pedagoga fakulty) má na FAMU 
aktuálně platnou tzv. výjimku ze vzdělání, což je dokument, 
který umožňuje, aby v rámci školy působili pedagogové, kteří 
nemají akademické tituly určitého typu, ale i tak mají výborné 
tvůrčí a pedagogické kompetence. Tuto skutečnost děkanka 
otevřeně sdělila komisi VŘ a vyzvala ji, aby se s touto okolností 
vypořádala dle svého uvážení. Ignorování výjimky ze vzdělání 
interního pedagoga by při odmítnutí jeho účasti ve VŘ bylo dis-
kriminací. Pisatelé dále upozorňují na několikatýdenní odstup 
zasedání komise a jmenování vedoucího, který byl nicméně 
daný, jak je všem autorům 8 bodů známo, delší nemocenskou 
paní děkanky. Ve výběrovém řízení uspěli všichni 3 uchaze-
či, bylo proto na rozhodnutí děkanky, koho z nich jmenuje 
vedoucím katedry. Rozhovory, které děkanka následně vedla 
jak s pedagogickým sborem, tak se studentstvem katedry, 
byly vedeny s dobrým úmyslem získat co nejvíce relevantních 
podkladů pro toto rozhodnutí, a také vyslechnout názory lidí 
z katedry. Poté, co Martin Blažíček jmenování odmítl, bylo 
místo nabídnuto Davidu Kořínkovi, který je přijal a stal se 
vedoucím CAS.

2. JEDNÁNÍ S PEDAGOGY Z MOCENSKÉ
POZICE A DOPAD NA STUDIJNÍ PROGRAMY

Autoři dokumentu dramaticky tvrdí, že v důsledku údajných 
nestandardních výběrových řízení došlo k ponížení určitých 
zaměstnanců a k narušení atmosféry na katedrách.

Rozhodování o výsledcích výběrových řízení, stejně jako 
prodlužování či neprodlužování smluv zaměstnanců a zaměst-
nankyň fakulty, je nicméně kompetencí děkanky. V institucích 
s mnoha zaměstnanci — na FAMU je 69 technicko-hospo-
dářských zaměstnanců a zaměstnankyň a 141 akademických 
pracovníků a pracovnic — logicky dochází k průběžným perso-
nálním změnám, někdo fakultu opouští, někdo jiný přichází, 
někomu se mění typ smlouvy apod. Způsob smluvního zajištění 
je z velké části na domluvě děkanky a vedoucí/ho katedry. Po-
kud by nikdy nedocházelo k neprodlužování smluv, na škole 
by už navždy zůstal pouze stejný pedagogický sbor. Volání 
po tom, aby se neděly žádné změny a aby FAMU personál-
ně stagnovala, je opakujícím se motivem textů, které vedení 
školy opoziční skupina vedoucích kateder a garantů adresuje. 
Děkanka nicméně potřebuje při rozhodování o personální 
politice na fakultě primárně zohledňovat zájmy studentů, 
rozvoj studia s ohledem na jeho kvalitu, proměny audiovize, 
studentské evaluace atd.

Z osmi lidí konkrétně vyjmenovaných v textu coby oběti 
ponižujícího jednání ze strany děkanky pouze jedna zaměst-
nankyně přešla z interní zaměstnanecké smlouvy na externí 
pedagogický pracovněprávní vztah. Všichni ostatní v době, 
kdy byl dokument psán, měli interní smlouvu (později ze školy 
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ležité a užitečné, jako opravdu prospěšný, kritické myšlení 
a diskusi rozvíjející princip fungování vysokých škol. Je v po-
řádku, že má vedení fakulty opozici, že musí argumentovat 
a zdůvodňovat svá rozhodnutí na akademickém senátu fakulty 
a dalších orgánech. Je v pořádku, když někdo usiluje skrze 
veřejné debaty a volby do senátu o změnu toho, jak má být 
škola řízena a jaká má obecně být pro studenty a studentky 
i zaměstnance.

O koordinaci a cílech zmíněné protestní skupiny vedoucích 
kateder a garantů jsme věděli od roku 2020 a z velké části 
respektujeme, že mají zkrátka jiné názory na to, jak by měla 
škola fungovat, než současné vedení, a snaží se bránit určitým 
změnám, které pravděpodobně zcela upřímně považují za 
nevhodné. Bohužel se nám nepodařilo je postupně přesvědčit 
našimi argumenty, získat je k tomu, abychom školu budovali 
a proměňovali společně.

Na druhou stranu nicméně nevíme, zda jsme měli u této 
skupiny vůbec někdy šanci, jejich razantní a předdomluvený 
odpor vůči velké části toho, co vedení dělá, nastal tak záhy 
po našem nástupu a v tak silné a apriorní podobě, že nad tím 
váháme. I když respektujeme rozdílné názory a koncepce, jako 
problematický vnímáme způsob, jaké nástroje tato názorová 
opozice k dosažení svých cílů využívá. Tyto nástroje jsou podle 
našeho soudu pro školu zbytečně destabilizující a extrémní: 
od zatěžování všech orgánů neustálými stížnostmi na opaku-
jící se témata, přes záměrné bojkotování práce a rozhodnutí 
vedení a zneužívání funkcí v některých orgánech školy, až po 
zasílání stížností na MŠMT a vytváření katastrofických medi-
álních obrazů fakulty prostřednictvím médií typu Mladá fronta 
Dnes. Pokud někdo chce, aby se škola proměnila a měla např. 
jiného děkana, jsou zde k dispozici mnohem méně invazivní 
a manipulativní a více transparentní a v důsledku paradoxně 
i více efektivní prostředky a nástroje — velmi bychom si přáli, 
aby si to tato skupina uvědomila.

***

Vraťme se od širšího kontextu k samotnému textu. Jde 
o typicky ambivalentní příklad postupů této skupiny lidí 
vystupujících v rámci školy proti tomu, kam rozvoj fakul-
ty směřujeme. Snažili jsme se zanalyzovat a vnímat zcela 
otevřeně, jaké opodstatněné pochybnosti nad chodem ško-
ly se v daném textu skrývají. Při bližším pohledu nicméně 
bohužel valnou část výtek z 8 bodů vnímáme jako soupis 
uměle vytvářených a manipulativně popsaných kauz, které 
jsou spíše jen účelovými nástroji v rámci výše zmíněného 
vnitropolitického sporu.

V textu jsou recyklovány mnohokrát a dávno na relevant-
ních orgánech prodiskutované věci, aniž by pisatelé reflektovali 
tuto diskusi, argumenty a vysvětlení, která zazněla, a následná 
řešení. Ostatně velká část 8 bodů v podstatě jen znovu opakuje 
text 9 problémů, jenž tato skupina napsala před volbami do 
senátu FAMU v únoru minulého roku. Jako vedení jsme teh-
dy také vytvořili písemnou odpověď, v níž jsme dané výtky 
z většiny vyvraceli, a nyní část z již napsaných argumentů 
opakujeme. To, že se pisatelé neztotožňují s podobou všech při-
jatých řešení, by nemělo být důvodem k neustálému navracení 
diskuse na začátek a zatěžování všech tím, že se argumentace 
a vysvětlení musí znovu a znovu dokola opakovat. Dokument 
je obecně založený z valné většiny nikoliv na problémech, které 
by reálně ovlivňovaly školu (vyjma problému s doktorským 

studiem), ale je spíše soupisem věcí, na které mají pisatelé 
prostě jiný názor než vedení školy.

Některé body nemají názorovou konzistenci — v přípa-
dě jednoho výběrového řízení „vadí“, že byl zvolen kandidát 
z druhého místa, při jiném je to naopak to „správné“ řeše-
ní — prezentované postoje zjevně závisí od personálních afinit 
pisatelů. Na jedné straně je kritizovaný mentoring jakožto 
aktivita, jíž se proděkan pro zahraniční záležitosti také věnuje, 
na druhé straně je to více než polovina pisatelů a pisatelek, 
kteří na těchto aktivitách spolupracují a jimž proděkan po-
mohl přivézt zahraniční hosty, které si pro setkání se svými 
studujícími sami přáli.

Je třeba říct, že u některých bodů vnímáme jako podstatné 
neignorovat pocit nesprávnosti, který pisatelé a pisatelky 
mají (viz např. námitky vůči výběrovým řízením nebo mocen-
skému zacházení s pedagogy), i když zároveň nesouhlasíme 
s konkrétní argumentací a s tím, že by došlo k reálným po-
chybením (příp. pokud ano, tak byly chyby uznány a naprave-
ny). Personální změny jsou extrémně citlivá oblast zasahující 
intenzivním způsobem do mikrokosmů jednotlivých kateder 
a uvědomujeme si, že je a bude do budoucna potřeba postupo-
vat o něco lépe, v co možná největší shodě s dalšími aktéry na 
fakultě, včetně pedagogů, pedagožek a studujících, trpělivě 
komunikovat a hledat společná řešení, a to jak při obsazování 
postů vedoucích, tak i změnách v pedagogickém složení.

Na druhou stranu některé z kritizovaných bodů jsou para-
doxně tím, na co jsme v rámci svého dosavadního působení 
na škole vyloženě pyšní (vylepšené studentské evaluace, herní 
design, skutečnost, že navzdory pandemii se podařilo ve sku-
tečnosti zvýšit (!) mzdy většiny zaměstnanců a zaměstnankyň).

***

V následujících částech reagujeme již konkrétně na jednot-
livé kritické výtky. Pojali jsme naše vysvětlení velmi podrobně 
mj. proto, že je možné, že je budou číst i lidé, kteří dosud školní 
politiku nesledovali, a tedy již dosavadní předložená vysvětlení 
a předchozí diskuse zde uvedených problémů neznají.

1. NETRANSPARENTNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA FUNKCE VEDOUCÍCH KATEDER

Pisatelé 8 bodů kritizují údajně nestandardní intervence 
děkanky do výběrových řízení na vedoucí kateder, konkrétně 
na CAS, KAT, KK a FI. Výběr vedoucí/ho katedry je kompe-
tence děkanky a takto bylo postupováno ve všech případech. 
Děkanka je volena senátem s určitou koncepcí rozvoje fakulty, 
kterou má povinnost naplňovat, je tím, kdo zodpovídá za 
personální politiku fakulty. Svou vizi o podobě fakulty napl-
ňuje logicky mj. i skrze výběrová řízení na posty vedoucích. 
Podoba výběrových řízení na vedoucí kateder je dána Řádem 
výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků 
AMU. Ten jasně stanovuje, že děkanka dle svého uvážení vybírá 
a jmenuje členy komise, je to její nezadatelné právo, je absurdní 
sugerovat, že jde o jakousi mocenskou manipulaci z její strany. 
Stejně tak tento Řád stanovuje, jak probíhá finální rozhodnutí. 
Komise určuje, kdo v rámci výběrového řízení uspěl a kdo 
nikoli. U těch, kteří uspěli, pak určuje pořadí. Klíčové je, že 
je následně na rozhodnutí děkanky, koho z doporučených 
kandidátů jmenuje reálně vedoucí/m katedry. V případě, že 
chce jmenovat někoho, kdo uspěl, ale nebyl v pořadí komise 
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na prvním místě, musí tuto volbu vysvětlit senátu FAMU. 
I v tomto případě je to nicméně její volba a zodpovědnost, senát 
nemůže ono rozhodnutí zvrátit, pouze jej případně komentuje. 
V žádném ohledu se tedy nejedná o jakési manipulace a ne-
standardní praktiky ze strany děkanky, je to způsob výběru 
vedoucích kateder stanovený takto v předpisech a běžný na 
vícero vysokých školách v České republice.

Podotkněme, že v předchozím děkanském období všech-
na výběrová řízení na vedoucí kateder až na jedno (kated-
ra produkce) proběhla pouze za účasti jediného kandidáta. 
V aktuálním období se typicky do výběrových řízení hlásí 
více uchazeček a uchazečů, a tak se výběrová řízení stala tím, 
čím by měla být: střetem a diskusí nad koncepcemi možného 
rozvoje katedry v následujících třech letech.

Zabývat se nekorektními osobními invektivami pisatelů 8 
bodů vůči složení komisí a uchazečům a uchazečkám výběro-
vých řízení na katedru animované tvorby a FAMU Internatio-
nal vnímáme jako až nedůstojné. Co se týče Jitky Hejtmanové, 
jež vyhrála konkurz na vedoucí FI, a kterou pisatelé textu 
charakterizují jako „manažerku bez odborné erudice a prak-
tických profesních zkušeností“, tak jen zmiňme, že vystudo-
vala fotografii a mnoho let na FAMU působí jako pedagožka. 
Byla u vzniku FAMU International a na chodu programů se 
podílí od roku 2008 (připravila první akreditaci magisterské-
ho programu CDM). Od roku 2014 pak vedla neakreditované 
programy zajišťované touto katedrou.

Rozhořčení pisatelů nad tím, že výběrového řízení na ka-
tedru animované tvorby se účastnili dva uchazeči, oba s dlou-
holetou pedagogickou praxí a s mnoha cenami ze zahraničních 
festivalů, je těžko připsat něčemu jinému než nepochopení 
toho, jak výběrová řízení fungují a fungovat mají.

Výběrová řízení na katedru kamery jsou pisateli textu 8 bodů 
interpretována zkresleně. V prvním výběrovém řízení na KK 
byla podmínkou dobrá znalost anglického jazyka, jelikož kate-
dra má i program pro zahraniční studující; nepřihlásil se kan-
didát, který by to splňoval. Proto děkanka — zcela podle pravi-
del — vyhlásila druhé výběrové řízení s méně přísnými nároky 
na jazykovou vybavenost kandidátů. Vyhlášeno v této upravené 
podobě bylo právě proto (!), aby se do něj mohl přihlásit také 
prof. Jaroslav Brabec, který projevil zájem se výběrového ří-
zení účastnit. Toto druhé výběrové řízení vyvolalo na fakultě 
rozsáhlou debatu, protože komise nedoporučila jmenování 
jediného přihlášeného, prof. Brabce, vedoucím katedry, vůči 
čemuž začala protestovat převažující část studujících i peda-
gogů katedry kamery. Přestože zcela chápeme, že výsledek VŘ 
rozladil některé členy a členky akademické obce, docházelo 
k mnoha zbytečným a neadekvátním útokům na korektnost 
průběhu onoho VŘ, ve snaze zvrátit jeho výsledek. Tvrzení 
signatářů ohledně manipulativních praktik předsedy zmíněné 
komise proděkana Davida Čeňka je nepodložené a založené 
na pouhé spekulaci. Nesouhlas s průběhem výběrového řízení 
se zvedl ze strany osob, které byly přítomny pouze na veřejné 
části a nemohly mít povědomí o všech okolnostech průběhu 
neveřejného jednání komise, vycházely pouze ze zprostřed-
kovaných informací. V této zjitřené situaci rektorátní právník 
přišel s výkladem, že závěrečný protokol ze zasedání komise byl 
chybný. Přestože jsme na fakultě měli k dispozici jiný právní 
výklad, který onu chybu v zápisu považoval za drobnou a ne-
důležitou, pro uklidnění situace jsme se dohodli s rektorátem, 
že bude zneplatněn zápis z jednání komise, výběrové řízení tím 

pádem také prohlášeno za neplatné a proběhne nové. V rámci 
třetího pak komise, která zasedala v odlišném složení než při 
druhém výběrovém řízení, prof. Brabce doporučila na post 
vedoucího a následně byl děkankou jmenován.

U výběrového řízení na vedoucího Centra audiovizuálních 
studií pisatelé 8 bodů kritizují několik věcí. Účast pedagoga 
a bývalého vedoucího CAS Erica Rosenzveiga ve výběrovém 
řízení byla vysvětlena včetně potřebné dokumentace na zase-
dání Akademického senátu FAMU. Pan Rosenzveig (na rozdíl 
například od pana Fuska, který se hlásil do VŘ na vedoucího 
FI nikoliv z místa interního pedagoga fakulty) má na FAMU 
aktuálně platnou tzv. výjimku ze vzdělání, což je dokument, 
který umožňuje, aby v rámci školy působili pedagogové, kteří 
nemají akademické tituly určitého typu, ale i tak mají výborné 
tvůrčí a pedagogické kompetence. Tuto skutečnost děkanka 
otevřeně sdělila komisi VŘ a vyzvala ji, aby se s touto okolností 
vypořádala dle svého uvážení. Ignorování výjimky ze vzdělání 
interního pedagoga by při odmítnutí jeho účasti ve VŘ bylo dis-
kriminací. Pisatelé dále upozorňují na několikatýdenní odstup 
zasedání komise a jmenování vedoucího, který byl nicméně 
daný, jak je všem autorům 8 bodů známo, delší nemocenskou 
paní děkanky. Ve výběrovém řízení uspěli všichni 3 uchaze-
či, bylo proto na rozhodnutí děkanky, koho z nich jmenuje 
vedoucím katedry. Rozhovory, které děkanka následně vedla 
jak s pedagogickým sborem, tak se studentstvem katedry, 
byly vedeny s dobrým úmyslem získat co nejvíce relevantních 
podkladů pro toto rozhodnutí, a také vyslechnout názory lidí 
z katedry. Poté, co Martin Blažíček jmenování odmítl, bylo 
místo nabídnuto Davidu Kořínkovi, který je přijal a stal se 
vedoucím CAS.

2. JEDNÁNÍ S PEDAGOGY Z MOCENSKÉ
POZICE A DOPAD NA STUDIJNÍ PROGRAMY

Autoři dokumentu dramaticky tvrdí, že v důsledku údajných 
nestandardních výběrových řízení došlo k ponížení určitých 
zaměstnanců a k narušení atmosféry na katedrách.

Rozhodování o výsledcích výběrových řízení, stejně jako 
prodlužování či neprodlužování smluv zaměstnanců a zaměst-
nankyň fakulty, je nicméně kompetencí děkanky. V institucích 
s mnoha zaměstnanci — na FAMU je 69 technicko-hospo-
dářských zaměstnanců a zaměstnankyň a 141 akademických 
pracovníků a pracovnic — logicky dochází k průběžným perso-
nálním změnám, někdo fakultu opouští, někdo jiný přichází, 
někomu se mění typ smlouvy apod. Způsob smluvního zajištění 
je z velké části na domluvě děkanky a vedoucí/ho katedry. Po-
kud by nikdy nedocházelo k neprodlužování smluv, na škole 
by už navždy zůstal pouze stejný pedagogický sbor. Volání 
po tom, aby se neděly žádné změny a aby FAMU personál-
ně stagnovala, je opakujícím se motivem textů, které vedení 
školy opoziční skupina vedoucích kateder a garantů adresuje. 
Děkanka nicméně potřebuje při rozhodování o personální 
politice na fakultě primárně zohledňovat zájmy studentů, 
rozvoj studia s ohledem na jeho kvalitu, proměny audiovize, 
studentské evaluace atd.

Z osmi lidí konkrétně vyjmenovaných v textu coby oběti 
ponižujícího jednání ze strany děkanky pouze jedna zaměst-
nankyně přešla z interní zaměstnanecké smlouvy na externí 
pedagogický pracovněprávní vztah. Všichni ostatní v době, 
kdy byl dokument psán, měli interní smlouvu (později ze školy 
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odešel David Kořínek na vlastní žádost). Pan docent Mathé 
byl před bezmála dvěma roky na cca 14 dní odvolán z funkce 
garanta doktorského programu, o čemž následně proběhly 
rozsáhlé vnitroškolní diskuse, věnující se právní i komunikační 
rovině, a za pochybení se mu paní děkanka veřejně i osobně 
omluvila. U ostatních je nicméně těžko pochopit, v čem má 
dané ponížení spočívat. To, že někdo prochází výběrovým 
řízením anebo že někdo sám ze svého rozhodnutí složí určitou 
funkci, nepovažujeme za ponižující jednání ze strany děkanky.

V textu 8 bodů je v této kapitole velký prostor věnován pri-
márně situaci na FAMU International, pisatelé ji vykreslují ve 
zcela katastrofickém světle — prý dochází k jakýmsi (nekon-
kretizovaným) „problémům s naplněním a realizací studijního 
programu“, k „destrukci úspěšně se rozvíjejícího programu“ 
a katedra údajně prošla „zásadním personálním oslabením“, 
když ji opustili doc. Trajkov a garant studijního programu prof. 
Marek. Ve skutečnosti ale všechny studijní programy zajišťo-
vané katedrou fungují, oba pedagogové, kteří odešli na vlastní 
žádost, byli včas nahrazeni před podzimním semestrem, a to 
přesto, že odešli nekolegiálně zcela náhle během letních měsí-
ců, několik dní před nástupem nové vedoucí. Pisateli zmíněná 
Eva Papoušková vskutku již není interní pedagožkou, ale s FI 
nadále spolupracuje, akorát externě, a to jak na semestrální 
výuce, tak na letních kurzech. Po nástupu nové vedoucí Jitky 
Hejtmanové došlo k výraznému koncepčnímu posunu i k or-
ganizačnímu zpřehlednění katedry a jejích aktivit. Katedru 
přebrala bohužel nečekaně s několika milionovým dluhem, 
přesto manažersky vynikajícím způsobem tuto nelehkou si-
tuaci zvládla a zvládá.

Vysloveně lživé je pak také tvrzení, že v důsledku jakési ne-
identifikovatelné destrukce studijních programů nastal „odliv 
zájmu o studium na FI, což znamená ztrátu pro příjmy rozpočtu 
FAMU“. Do magisterského programu Directing Cinema and 
Digital Media se i v letošním roce, kdy ostatní akreditované 
programy vyučované v angličtině na katedrách kamery, střihu 
a fotografie zaznamenaly výrazný propad v počtu přihlášených, 
přihlásilo 50 uchazečů. V posledním předcovidovém roce 2019/20 
to bylo 37 uchazečů, v roce 2020/21 pak 50 a 51 v roce 2021/22. 
Na Academy Preparation Program se do všech specializací v po-
sledním předcovidovém akademickém roce 2019/20 hlásilo 45 
uchazečů. Během pandemie věnovala katedra zvýšenou péči 
studentům hlásícím se do tohoto programu z důvodu odpadnutí 
veškerých semestrálních programů a letních škol. Do programu 
se v akademickém roce 2020/21 přihlásilo 95 studentů a v aka-
demické roce 2021/22 to bylo studentů 87. Bohužel kvůli restrik-
cím schvalování víz do ČR ze třetích zemí se výuky nemohlo 
zúčastnit 31 přijatých studentů. Jejich přijetí bylo přesunuto do 
akademického roku 2022/23. Tito přijatí studenti se nemuseli 
do programů nově hlásit, a tak nejsou započítáváni do finál-
ního čísla 77 přihlášených uchazečů. Nicméně pokud bychom 
k tomuto číslu započítali i tyto uchazeče, finální počet zájemců 
o studium zmíněného programu v akademickém roce 2022/23 je 
108. Na podzim 2021 přijelo v semestrálním programu CET 14 
studentů. V právě úspěšně skončeném letním semestru 2022 to 
už bylo 34 studentů v obou sub-programech (16 a 35 mm). Se-
mestrální program CIEE má už druhý semestr za sebou obvyklý 
počet studentů a totéž očekáváme na podzim. Vracejí se letní 
školy v původním rozsahu a počtu studentů. FAMU Internati-
onal v úhrnu oproti tvrzení obsaženému v 8 bodech roste, tento 
vývod autorů textu lze tedy považovat za účelovou manipulaci.

3. MARGINALIZACE A ZTRÁTA
FUNKČNOSTI KOLEGIA DĚKANKY

Tvrzení pisatelů textu 8 bodů, že na názory členek a členů 
kolegia není brán při rozhodování vedení zřetel, není pravdi-
vé, jak se může každý snadno přesvědčit ve veřejně dostup-
ných zápisech. Kolegium děkanky FAMU se koná jednou za 
měsíc, v době pandemie (v druhé polovině roku 2020) byla 
frekvence zasedání zvýšena dokonce na jednou za 14 dní. To, 
že je kolegium poradním orgánem děkanky, nikoli orgánem, 
jenž by fakultu řídil, není subjektivní názor vedení fakulty, 
nýbrž to definuje Statut FAMU (čl. 11). Jak vyplývá ze zápisů 
z jednotlivých zasedání, není hlas vedoucích kateder na jed-
náních opomíjen. Právě naopak. Kolegium je často využíváno 
k tomu, aby se jeho členové mohli operativně vyjádřit k mnoha 
vnitřním záležitostem. Na kolegiu jsou diskutovány např. 
harmonogram akademického roku, rozpočet fakulty, aktuální 
problémy jednotlivých studijních programů či spolupráce mezi 
katedrami, organizace a průběh výroby praktických cvičení 
a filmů, společná rozhodnutí kateder ve věcech týkajících se 
studijní agendy, oblast vědy a výzkumu, investiční záměr, 
dny otevřených dveří, operativně také některá bezpečnostní 
a hygienická opatření apod. Rovněž výuka praktických cvičení, 
zmiňovaná autory textu, byla diskutována na kolegiu nesčet-
někrát (namátkově např. na zasedání 15. 12. 2021). V nedávné 
době byla např. probírána také rozsáhlá kapacitní studie, která 
byla vytvořena pro ověření vytíženosti jednotlivých profesí na 
cvičeních předepsaných Bílou knihou.

Vedle fungování kolegia děkanky pisatelé textu 8 bodů kri-
tizují, že garanti nejsou členy kolegia a že plénum garantů 
bylo ustanoveno až v únoru 2022. Členy kolegia ale určuje, 
jak už bylo řečeno, Statut FAMU a garanti členy nejsou. Co se 
týče pléna garantů, nejedná se o statutární orgán a zřízen být 
nemusí. Jelikož ale může jít o fórum, které přispěje k mezi- 
oborové komunikaci, rozhodli jsme se jej zřídit. Jsme v tomto 
první z fakult AMU; na HAMU a DAMU pléna garantů nemají. 
(Neformálně se garanti několikrát sešli už za minulého vedení, 
nicméně nejednalo se o oficiálně zřízený orgán tak, jak jej 
definuje mj. Statut AMU.) Ze Zákona o VŠ vyplývá (§ 44 bod 
7) následující: „Garant studijního programu zejména koordinuje 
obsahovou přípravu studijního programu, dohlíží na kvalitu 
jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej.“ 
Vedení fakulty umožňuje garantům studijních programů toto 
zákonné ustanovení nejen naplnit, ale navíc jim poskytuje, jak 
je vidět zejména na procesu přípravy nových akreditací, vydat-
nou až nadstandardní metodologickou podporu. (Navzdory 
tomu a nesčetným urgencím garanti některých studijních 
programů odevzdali s velkým zpožděním nové akreditace 
svých studijních programů.)

Zápisy z kolegia děkanky: https://www.famu.cz/cs/
vnitrni-zalezitosti/zapisy-z-jednani/kolegium-dekanaky-
zapisy/
 
4. NEFUNGUJÍCÍ DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Zrušení přijímacího řízení do doktorského studia Výzkum 
a teorie audiovize je do značné míry důsledkem záměrných 
a koordinovaných aktivit výše zmíněné „opoziční“ skupiny 
akademických pracovníků FAMU, kteří se plánovaně roz-
hodli ohrozit či přímo zrušit akreditaci doktorského studia 
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a následně to použít v rámci svého politického boje jako 
„důkaz“ pochybení způsobeného vedením FAMU. Odehrálo 
se to přitom bohužel, zdá se, za vědomí valné většiny členů 
této skupiny — včetně několika vedoucích kateder a garantů, 
dvou členů Komise pro vnitřní hodnocení FAMU a jednoho 
člena Rady Národního akreditačního úřadu. V letech 2020 
a 2021 byly členy této skupiny napsány (minimálně) 4 stíž-
nosti na MŠMT ve snaze dosáhnout kontrolního řízení ze 
strany Národního akreditačního úřadu (NAÚ), které pak bylo 
počátkem roku 2021 vskutku zahájeno. Následně zmíněná 
skupina opět koordinovaně v rámci probíhající kontroly (mj. 
skrze setkání zástupců NAÚ s garanty a senátory) udělala 
vše pro to, aby doktorský studijní program Výzkum a teorie 
audiovize co nejvíce poškodila a ohrozila. Výsledná zpráva 
NAÚ byla kritická, avšak nenavrhovala přerušení či dokon-
ce zrušení akreditace; navrhovala pouze konkrétní úpravy 
programu. 13. ledna 2022 Rada pro vnitřní hodnocení AMU 
přijala stanovisko přísnější než usnesení Rady NAÚ a zaká-
zala pro nadcházející akademický rok přijímat studenty do 
tohoto doktorského programu.

Je třeba na druhou stranu říct, že některé problémy objeve-
né během kontroly v akreditačním spise mají reálný základ. 
Primární problém je, že podle NAÚ onen doktorský program 
svým vědeckým zaměřením nespadá do oblasti vzdělávání 
Umění, v níž byl akreditován, ale spadá spíše pod oblast vzdě-
lávání Vědy o umění a kultuře. Rozpor mezi dvěma různými 
oblastmi vzdělávání, projevující se následně problematic-
ky také v personálním složení i ve skladbě předmětů, NAÚ 
doporučila vyřešit mj. vytvořením „koncepce doktorského 
studia na fakultě, které bude integrovat postupy teoretického 
výzkumu, uměleckého výzkumu a autentické umělecké tvorby 
s cílem vytvoření jednoho šířeji koncipovaného doktorského 
programu“. Rada pro vnitřní hodnocení AMU — která sama 
původně akreditaci onoho doktorského programu schválila — 
pak zastavila přijímací řízení, dokud tyto koncepční změny 
neproběhnou.

V části textu 8 bodů věnované doktorskému programu je 
uvedeno několik nepravdivých tvrzení:

◊ a) Pisatelé píší, že FAMU měla po jistou dobu dva svým 
zaměřením duplicitní teoreticky zaměřené doktorské stu-
dijní programy (DSP). Nikoli — doktorský program Teorie 
filmové a televizní tvorby má platnou akreditaci do konce 
roku 2024 tzv. „na dostudování“, a od letošního června do 
něj již nemohou být přijímáni noví studenti. Proto byl loni 
akreditován částečně podobný, ale v několika aspektech 
inovovaný doktorský program Výzkum a teorie audiovize, 
aby byla zachována kontinuita vědecko-výzkumně zamě-
řeného doktorského programu. Nikdy na FAMU nebyly 
dva zbytečně duplicitní doktorské programy, máme jeden 
končící (v roce 2024) a druhý obdobně zaměřený navazující. 
Stejně je to na všech katedrách — jedna akreditace dobíhá, 
zároveň se už ale nabírají noví studenti do nové akreditace 
téhož či podobného studijního programu.

◊ b) Autoři textu tvrdí, že na skutečnost, že na FAMU chybí 
umělecko-výzkumný doktorský program, upozornila Zpráva 
pracovní komise pro vnitřní hodnocení FAMU z ledna 2021 
a že to bylo vedením bagatelizováno. Ve své reakci na onu 

zprávu 22. ledna 2021 děkanka FAMU nicméně psala naopak 
toto: „Souhlasím s tím, že ideální do budoucna by bylo mít 
na FAMU minimálně 1 DSP vědecko-výzkumný a minimálně 
1 DSP zaměřený umělecko-výzkumně. V rámci rozhovoru 
s pracovní skupinou jsem vysvětlovala svoje pochybnosti 
vůči zavedení umělecko-výzkumného doktorského programu 
z určitých praktických, hlavně finančních důvodů. Po dalších 
úvahách a diskusích s dalšími orgány školy však s názorem 
pracovní skupiny, že by na FAMU měly být doktorské pro-
gramy takto rozděleny (a každý z nich mít jasnou identitu) 
a že by to bylo velmi smysluplné pro studenty, souhlasím.“

◊ c) Pisatelé textu v reakci na ono zastavení přijímacího řízení 
v doktorském programu Výzkum a teorie audiovize tvrdí, že 
„vzhledem k tomu, že již dříve vedení fakulty odmítlo vypsat 
přijímací zkoušky do původního doktorského programu 
Teorie filmové a multimediální tvorby, o což opakovaně 
žádal garant tohoto DSP doc. Ivo Mathé, nebudou pro aka-
demický rok 2022/2023 na FAMU přijímáni žádní studenti do 
doktorského studia.“ Docentu Mathé bylo letos opakovaně 
vysvětleno ze strany vedení FAMU i ze strany garantky kva-
lity a místopředsedkyně Rady pro vnitřní hodnocení doc. 
Jobertové, že přijímací řízení do onoho staršího DSP Teorie 
filmové a televizní tvorby nelze již letos uskutečnit (navíc 
i kdyby šlo, tak by studenti měli jen 2 roky na dostudová-
ní 3letého studijního programu, což nedává smysl). Tato 
skutečnost byla stejně tak vysvětlena i na kolegiu děkanky 
a v mailech několika vedoucím a garantům, kteří se také 
s tímto požadavkem ozvali.

◊ d) Pisatelé následně nepravdivě tvrdí, že vedení FAMU po 
onom zastavení přijímacího řízení v lednu 2022 do doktor-
ského studia přistoupilo k „procesně i obsahově uspěcha-
nému a personálně nezajištěnému vytváření dalšího DSP 
zaměřeného na umělecký výzkum, který plénum garantů 
ve své většině podrobilo argumentačně podložené kritice 
a doporučilo jej vytvořit od základů znovu“.

Poté, co RVH zastavila přijímací řízení, byl dohodnut s paní 
rektorkou PhDr. Ingeborg Radok Žádnou (coby předsedkyní 
Rady pro vnitřní hodnocení AMU) a s odbornou garantkou 
kvality doc. Danielou Jobertovou postup, jehož se i ony samy 
svými návštěvami na několika setkáních na FAMU aktivně 
účastnily — a sice, že garant daného studijního programu 
prof. Jakub Kudláč, Ph.D. upraví v následujících měsících 
stávající akreditaci doktorského programu v rámci společné 
debaty s vedoucími kateder a s garanty studijních programů 
tak, aby byly vyřešeny problémy, na které upozornil Národ-
ní akreditační úřad. Setkání se zatím uskutečnila čtyřikrát, 
21. února, 9. března, 24. března, 7. dubna a byla vždy otevřená 
podnětům od každého. Je proto těžko pochopitelné, kde pisa-
telé — kteří se přitom části oněch setkání účastnili — přišli na 
to, že se jedná o „procesně i obsahově uspěchanou“ tvorbu 
změn v daném DSP. Zatím vznikla jedna nově upravená verze 
akreditačního spisu, po společné dohodě na poslední schůzce 
vzniká další verze. Pisatelé píší, že plénum garantů podrobilo 
onen proces vzniku změn v doktorském studiu jakési zásadní 
kritice, ale plénum garantů FAMU se letos sešlo zatím jednou, 
18. března 2022, a doktorský program na této schůzi nebyl 
vůbec projednáván.
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odešel David Kořínek na vlastní žádost). Pan docent Mathé 
byl před bezmála dvěma roky na cca 14 dní odvolán z funkce 
garanta doktorského programu, o čemž následně proběhly 
rozsáhlé vnitroškolní diskuse, věnující se právní i komunikační 
rovině, a za pochybení se mu paní děkanka veřejně i osobně 
omluvila. U ostatních je nicméně těžko pochopit, v čem má 
dané ponížení spočívat. To, že někdo prochází výběrovým 
řízením anebo že někdo sám ze svého rozhodnutí složí určitou 
funkci, nepovažujeme za ponižující jednání ze strany děkanky.

V textu 8 bodů je v této kapitole velký prostor věnován pri-
márně situaci na FAMU International, pisatelé ji vykreslují ve 
zcela katastrofickém světle — prý dochází k jakýmsi (nekon-
kretizovaným) „problémům s naplněním a realizací studijního 
programu“, k „destrukci úspěšně se rozvíjejícího programu“ 
a katedra údajně prošla „zásadním personálním oslabením“, 
když ji opustili doc. Trajkov a garant studijního programu prof. 
Marek. Ve skutečnosti ale všechny studijní programy zajišťo-
vané katedrou fungují, oba pedagogové, kteří odešli na vlastní 
žádost, byli včas nahrazeni před podzimním semestrem, a to 
přesto, že odešli nekolegiálně zcela náhle během letních měsí-
ců, několik dní před nástupem nové vedoucí. Pisateli zmíněná 
Eva Papoušková vskutku již není interní pedagožkou, ale s FI 
nadále spolupracuje, akorát externě, a to jak na semestrální 
výuce, tak na letních kurzech. Po nástupu nové vedoucí Jitky 
Hejtmanové došlo k výraznému koncepčnímu posunu i k or-
ganizačnímu zpřehlednění katedry a jejích aktivit. Katedru 
přebrala bohužel nečekaně s několika milionovým dluhem, 
přesto manažersky vynikajícím způsobem tuto nelehkou si-
tuaci zvládla a zvládá.

Vysloveně lživé je pak také tvrzení, že v důsledku jakési ne-
identifikovatelné destrukce studijních programů nastal „odliv 
zájmu o studium na FI, což znamená ztrátu pro příjmy rozpočtu 
FAMU“. Do magisterského programu Directing Cinema and 
Digital Media se i v letošním roce, kdy ostatní akreditované 
programy vyučované v angličtině na katedrách kamery, střihu 
a fotografie zaznamenaly výrazný propad v počtu přihlášených, 
přihlásilo 50 uchazečů. V posledním předcovidovém roce 2019/20 
to bylo 37 uchazečů, v roce 2020/21 pak 50 a 51 v roce 2021/22. 
Na Academy Preparation Program se do všech specializací v po-
sledním předcovidovém akademickém roce 2019/20 hlásilo 45 
uchazečů. Během pandemie věnovala katedra zvýšenou péči 
studentům hlásícím se do tohoto programu z důvodu odpadnutí 
veškerých semestrálních programů a letních škol. Do programu 
se v akademickém roce 2020/21 přihlásilo 95 studentů a v aka-
demické roce 2021/22 to bylo studentů 87. Bohužel kvůli restrik-
cím schvalování víz do ČR ze třetích zemí se výuky nemohlo 
zúčastnit 31 přijatých studentů. Jejich přijetí bylo přesunuto do 
akademického roku 2022/23. Tito přijatí studenti se nemuseli 
do programů nově hlásit, a tak nejsou započítáváni do finál-
ního čísla 77 přihlášených uchazečů. Nicméně pokud bychom 
k tomuto číslu započítali i tyto uchazeče, finální počet zájemců 
o studium zmíněného programu v akademickém roce 2022/23 je 
108. Na podzim 2021 přijelo v semestrálním programu CET 14 
studentů. V právě úspěšně skončeném letním semestru 2022 to 
už bylo 34 studentů v obou sub-programech (16 a 35 mm). Se-
mestrální program CIEE má už druhý semestr za sebou obvyklý 
počet studentů a totéž očekáváme na podzim. Vracejí se letní 
školy v původním rozsahu a počtu studentů. FAMU Internati-
onal v úhrnu oproti tvrzení obsaženému v 8 bodech roste, tento 
vývod autorů textu lze tedy považovat za účelovou manipulaci.

3. MARGINALIZACE A ZTRÁTA
FUNKČNOSTI KOLEGIA DĚKANKY

Tvrzení pisatelů textu 8 bodů, že na názory členek a členů 
kolegia není brán při rozhodování vedení zřetel, není pravdi-
vé, jak se může každý snadno přesvědčit ve veřejně dostup-
ných zápisech. Kolegium děkanky FAMU se koná jednou za 
měsíc, v době pandemie (v druhé polovině roku 2020) byla 
frekvence zasedání zvýšena dokonce na jednou za 14 dní. To, 
že je kolegium poradním orgánem děkanky, nikoli orgánem, 
jenž by fakultu řídil, není subjektivní názor vedení fakulty, 
nýbrž to definuje Statut FAMU (čl. 11). Jak vyplývá ze zápisů 
z jednotlivých zasedání, není hlas vedoucích kateder na jed-
náních opomíjen. Právě naopak. Kolegium je často využíváno 
k tomu, aby se jeho členové mohli operativně vyjádřit k mnoha 
vnitřním záležitostem. Na kolegiu jsou diskutovány např. 
harmonogram akademického roku, rozpočet fakulty, aktuální 
problémy jednotlivých studijních programů či spolupráce mezi 
katedrami, organizace a průběh výroby praktických cvičení 
a filmů, společná rozhodnutí kateder ve věcech týkajících se 
studijní agendy, oblast vědy a výzkumu, investiční záměr, 
dny otevřených dveří, operativně také některá bezpečnostní 
a hygienická opatření apod. Rovněž výuka praktických cvičení, 
zmiňovaná autory textu, byla diskutována na kolegiu nesčet-
někrát (namátkově např. na zasedání 15. 12. 2021). V nedávné 
době byla např. probírána také rozsáhlá kapacitní studie, která 
byla vytvořena pro ověření vytíženosti jednotlivých profesí na 
cvičeních předepsaných Bílou knihou.

Vedle fungování kolegia děkanky pisatelé textu 8 bodů kri-
tizují, že garanti nejsou členy kolegia a že plénum garantů 
bylo ustanoveno až v únoru 2022. Členy kolegia ale určuje, 
jak už bylo řečeno, Statut FAMU a garanti členy nejsou. Co se 
týče pléna garantů, nejedná se o statutární orgán a zřízen být 
nemusí. Jelikož ale může jít o fórum, které přispěje k mezi- 
oborové komunikaci, rozhodli jsme se jej zřídit. Jsme v tomto 
první z fakult AMU; na HAMU a DAMU pléna garantů nemají. 
(Neformálně se garanti několikrát sešli už za minulého vedení, 
nicméně nejednalo se o oficiálně zřízený orgán tak, jak jej 
definuje mj. Statut AMU.) Ze Zákona o VŠ vyplývá (§ 44 bod 
7) následující: „Garant studijního programu zejména koordinuje 
obsahovou přípravu studijního programu, dohlíží na kvalitu 
jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej.“ 
Vedení fakulty umožňuje garantům studijních programů toto 
zákonné ustanovení nejen naplnit, ale navíc jim poskytuje, jak 
je vidět zejména na procesu přípravy nových akreditací, vydat-
nou až nadstandardní metodologickou podporu. (Navzdory 
tomu a nesčetným urgencím garanti některých studijních 
programů odevzdali s velkým zpožděním nové akreditace 
svých studijních programů.)

Zápisy z kolegia děkanky: https://www.famu.cz/cs/
vnitrni-zalezitosti/zapisy-z-jednani/kolegium-dekanaky-
zapisy/
 
4. NEFUNGUJÍCÍ DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Zrušení přijímacího řízení do doktorského studia Výzkum 
a teorie audiovize je do značné míry důsledkem záměrných 
a koordinovaných aktivit výše zmíněné „opoziční“ skupiny 
akademických pracovníků FAMU, kteří se plánovaně roz-
hodli ohrozit či přímo zrušit akreditaci doktorského studia 
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a následně to použít v rámci svého politického boje jako 
„důkaz“ pochybení způsobeného vedením FAMU. Odehrálo 
se to přitom bohužel, zdá se, za vědomí valné většiny členů 
této skupiny — včetně několika vedoucích kateder a garantů, 
dvou členů Komise pro vnitřní hodnocení FAMU a jednoho 
člena Rady Národního akreditačního úřadu. V letech 2020 
a 2021 byly členy této skupiny napsány (minimálně) 4 stíž-
nosti na MŠMT ve snaze dosáhnout kontrolního řízení ze 
strany Národního akreditačního úřadu (NAÚ), které pak bylo 
počátkem roku 2021 vskutku zahájeno. Následně zmíněná 
skupina opět koordinovaně v rámci probíhající kontroly (mj. 
skrze setkání zástupců NAÚ s garanty a senátory) udělala 
vše pro to, aby doktorský studijní program Výzkum a teorie 
audiovize co nejvíce poškodila a ohrozila. Výsledná zpráva 
NAÚ byla kritická, avšak nenavrhovala přerušení či dokon-
ce zrušení akreditace; navrhovala pouze konkrétní úpravy 
programu. 13. ledna 2022 Rada pro vnitřní hodnocení AMU 
přijala stanovisko přísnější než usnesení Rady NAÚ a zaká-
zala pro nadcházející akademický rok přijímat studenty do 
tohoto doktorského programu.

Je třeba na druhou stranu říct, že některé problémy objeve-
né během kontroly v akreditačním spise mají reálný základ. 
Primární problém je, že podle NAÚ onen doktorský program 
svým vědeckým zaměřením nespadá do oblasti vzdělávání 
Umění, v níž byl akreditován, ale spadá spíše pod oblast vzdě-
lávání Vědy o umění a kultuře. Rozpor mezi dvěma různými 
oblastmi vzdělávání, projevující se následně problematic-
ky také v personálním složení i ve skladbě předmětů, NAÚ 
doporučila vyřešit mj. vytvořením „koncepce doktorského 
studia na fakultě, které bude integrovat postupy teoretického 
výzkumu, uměleckého výzkumu a autentické umělecké tvorby 
s cílem vytvoření jednoho šířeji koncipovaného doktorského 
programu“. Rada pro vnitřní hodnocení AMU — která sama 
původně akreditaci onoho doktorského programu schválila — 
pak zastavila přijímací řízení, dokud tyto koncepční změny 
neproběhnou.

V části textu 8 bodů věnované doktorskému programu je 
uvedeno několik nepravdivých tvrzení:

◊ a) Pisatelé píší, že FAMU měla po jistou dobu dva svým 
zaměřením duplicitní teoreticky zaměřené doktorské stu-
dijní programy (DSP). Nikoli — doktorský program Teorie 
filmové a televizní tvorby má platnou akreditaci do konce 
roku 2024 tzv. „na dostudování“, a od letošního června do 
něj již nemohou být přijímáni noví studenti. Proto byl loni 
akreditován částečně podobný, ale v několika aspektech 
inovovaný doktorský program Výzkum a teorie audiovize, 
aby byla zachována kontinuita vědecko-výzkumně zamě-
řeného doktorského programu. Nikdy na FAMU nebyly 
dva zbytečně duplicitní doktorské programy, máme jeden 
končící (v roce 2024) a druhý obdobně zaměřený navazující. 
Stejně je to na všech katedrách — jedna akreditace dobíhá, 
zároveň se už ale nabírají noví studenti do nové akreditace 
téhož či podobného studijního programu.

◊ b) Autoři textu tvrdí, že na skutečnost, že na FAMU chybí 
umělecko-výzkumný doktorský program, upozornila Zpráva 
pracovní komise pro vnitřní hodnocení FAMU z ledna 2021 
a že to bylo vedením bagatelizováno. Ve své reakci na onu 

zprávu 22. ledna 2021 děkanka FAMU nicméně psala naopak 
toto: „Souhlasím s tím, že ideální do budoucna by bylo mít 
na FAMU minimálně 1 DSP vědecko-výzkumný a minimálně 
1 DSP zaměřený umělecko-výzkumně. V rámci rozhovoru 
s pracovní skupinou jsem vysvětlovala svoje pochybnosti 
vůči zavedení umělecko-výzkumného doktorského programu 
z určitých praktických, hlavně finančních důvodů. Po dalších 
úvahách a diskusích s dalšími orgány školy však s názorem 
pracovní skupiny, že by na FAMU měly být doktorské pro-
gramy takto rozděleny (a každý z nich mít jasnou identitu) 
a že by to bylo velmi smysluplné pro studenty, souhlasím.“

◊ c) Pisatelé textu v reakci na ono zastavení přijímacího řízení 
v doktorském programu Výzkum a teorie audiovize tvrdí, že 
„vzhledem k tomu, že již dříve vedení fakulty odmítlo vypsat 
přijímací zkoušky do původního doktorského programu 
Teorie filmové a multimediální tvorby, o což opakovaně 
žádal garant tohoto DSP doc. Ivo Mathé, nebudou pro aka-
demický rok 2022/2023 na FAMU přijímáni žádní studenti do 
doktorského studia.“ Docentu Mathé bylo letos opakovaně 
vysvětleno ze strany vedení FAMU i ze strany garantky kva-
lity a místopředsedkyně Rady pro vnitřní hodnocení doc. 
Jobertové, že přijímací řízení do onoho staršího DSP Teorie 
filmové a televizní tvorby nelze již letos uskutečnit (navíc 
i kdyby šlo, tak by studenti měli jen 2 roky na dostudová-
ní 3letého studijního programu, což nedává smysl). Tato 
skutečnost byla stejně tak vysvětlena i na kolegiu děkanky 
a v mailech několika vedoucím a garantům, kteří se také 
s tímto požadavkem ozvali.

◊ d) Pisatelé následně nepravdivě tvrdí, že vedení FAMU po 
onom zastavení přijímacího řízení v lednu 2022 do doktor-
ského studia přistoupilo k „procesně i obsahově uspěcha-
nému a personálně nezajištěnému vytváření dalšího DSP 
zaměřeného na umělecký výzkum, který plénum garantů 
ve své většině podrobilo argumentačně podložené kritice 
a doporučilo jej vytvořit od základů znovu“.

Poté, co RVH zastavila přijímací řízení, byl dohodnut s paní 
rektorkou PhDr. Ingeborg Radok Žádnou (coby předsedkyní 
Rady pro vnitřní hodnocení AMU) a s odbornou garantkou 
kvality doc. Danielou Jobertovou postup, jehož se i ony samy 
svými návštěvami na několika setkáních na FAMU aktivně 
účastnily — a sice, že garant daného studijního programu 
prof. Jakub Kudláč, Ph.D. upraví v následujících měsících 
stávající akreditaci doktorského programu v rámci společné 
debaty s vedoucími kateder a s garanty studijních programů 
tak, aby byly vyřešeny problémy, na které upozornil Národ-
ní akreditační úřad. Setkání se zatím uskutečnila čtyřikrát, 
21. února, 9. března, 24. března, 7. dubna a byla vždy otevřená 
podnětům od každého. Je proto těžko pochopitelné, kde pisa-
telé — kteří se přitom části oněch setkání účastnili — přišli na 
to, že se jedná o „procesně i obsahově uspěchanou“ tvorbu 
změn v daném DSP. Zatím vznikla jedna nově upravená verze 
akreditačního spisu, po společné dohodě na poslední schůzce 
vzniká další verze. Pisatelé píší, že plénum garantů podrobilo 
onen proces vzniku změn v doktorském studiu jakési zásadní 
kritice, ale plénum garantů FAMU se letos sešlo zatím jednou, 
18. března 2022, a doktorský program na této schůzi nebyl 
vůbec projednáván.
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Na závěr je třeba říci, že roční přerušení nabírání nových 
studentů a studentek do doktorského studia, k němuž letos 
došlo, vedení FAMU vnímá jako velký problém. Problém je to 
mj. i proto, že počet doktorandů a doktorandek na FAMU je 
dlouhodobě nízký, neboť přijímací řízení neproběhlo ani v roce 
2019 a v roce 2020 byly přijaty pouze 2 uchazečky. Nezříkáme 
se spoluzodpovědnosti za potíže s akreditačním spisem pro-
gramu Výzkum a teorie audiovize společně s dalšími činiteli 
fungujícími v rámci akreditačních procesů. Akreditační spis 
byl před svým dokončením v roce 2020 poslán ke kontrole na 
rektorátní oddělení kvality, které však žádný zásadní problém 
neodhalilo. Akreditační spis píše garant, následně spis navr-
huje děkanka k projednání na Akademickém senátu FAMU 
a ke schválení na Umělecké radě FAMU. Finálním orgánem, 
který rozhoduje o tom, zda je daný akreditační spis v pořádku 
a v souladu se všemi zákonnými požadavky, je Rada pro vnitřní 
hodnocení AMU. U DSP Výzkum a teorie audiovize všechny tyto 
kontrolní orgány projednaly či schválily daný studijní program 
hned napoprvé. I když v debatách padlo, že v tomto DSP chybí 
víc specifické propojení s uměleckou tvorbou a že je škoda, že 
na FAMU zatím není umělecko-výzkumný doktorát, nikdo 
ze všech zúčastněných v daných schvalovacích a kontrolních 
procesech bohužel nepoukázal na to, že daný DSP nespadá do 
oblasti vzdělávání Umění podle Nařízení vlády č. 275/2016, což 
je selhání na celoškolní, nikoli pouze fakultní úrovni.

Náprava probíhá tak, jak navrhla NAÚ a RVH, za konzul-
tací s odbornou garantkou kvality doc. Jobertovou a v rámci 
společné diskuse, do níž mají přístup všichni vedoucí kate-
der a garanti. V příštím roce by se mělo přijímací řízení opět 
uskutečnit.

5. NÁRŮST BYROKRATICKÉHO APARÁTU
VEDENÍ FAKULTY A PLOŠNÝ POKLES MEZD

V tomto bodu pisatelé a pisatelky uvádějí vyloženě lživé 
argumenty, když tvrdí, že nedošlo v roce 2021 k navýšení 
mezd pedagogům, které děkanka slibovala jako prioritu při 
své kandidatuře, přestože to finance z MŠMT umožňovaly. 
Navýšení příspěvku z MŠMT v roce 2021 bylo v celé výši 2 
808 000 Kč použito na odměny pedagogů včetně vedoucích 
kateder a jejich sekretářek (odměny jsou součást mezd). Plošné 
navýšení smluvní, resp. tarifní mzdy v roce 2021 děkankou 
nebylo navrženo z důvodu dopadů pandemie Covid-19 a ne-
jistoty výše přídělu příspěvku MŠMT v dalších letech a z toho 
vyplývající potenciální nemožnosti dodržet výši této složky 
mezd v dalších letech. Autoři dokumentu sugerují, že valná 
část oněch nově přidělených financí z ministerstva byla „po-
užita na výdaje děkanátu“ na jakýsi „nárůst byrokratického 
aparátu“. Samozřejmě, že s nárůstem mezd všech zaměstnan-
kyň a zaměstnanců FAMU narostly i mzdy kapitoly uváděné 
jako „děkanát“ (vyjma mezd vedení FAMU — tyto navýšeny 
nebyly), jelikož pod tuto kapitolu spadají všechny tajemnice 
a tajemníci všech kateder a rovněž všechny administrativní 
pracovnice a pracovníci, včetně například studijního oddělení, 
knihovny, personální pracovnice či správy budovy. Pro rok 2022 
navrhuje vedení v rozpočtu navýšení mezd všech zaměstnanců 
FAMU od 1. 7. 2022 ve výši 5 %.

Velmi zavádějící je také toto tvrzení: „Za rok 2021, po osmi 
letech, co je vývoj průměrné mzdy sledován, klesla průměrná 
mzda i její medián přesněji zohledňující situaci průměrného 

zaměstnance o více jak 3,5 %.“ Za rok 2021 průměrná mzda 
na FAMU hrazená z příspěvku A+K, tedy z peněz z MŠMT, ve 
skutečnosti vzrostla proti roku 2019 i proti roku 2020. Poklesla 
průměrná mzda z doplňkové činnosti a u projektů vědecko — 
výzkumných, z poskytnutých grantů a dotací — důvodem byl 
primárně Covid-19 a nemožnost realizovat zahraniční kurzy 
v rámci doplňkové činnosti a vedle toho ukončení některých 
grantových projektů, které jsou vždy na vymezenou dobu něko-
lika let. I když tedy poklesla celková průměrná mzda, je třeba 
to vnímat v tomto kontextu, šlo vesměs o mzdy specifického 
typu zaměstnanců, kde poklesu nešlo zabránit. Toto vše bylo 
již vysvětleno v emailu všem zaměstnancům a zaměstnanky-
ním, prezentováno na kolegiu děkanky a je součástí Zprávy 
o hospodaření za rok 2021, která byla předložena AS FAMU.

6. STUDIJNÍ PROGRAM HERNÍ DESIGN
BEZ PROSTOROVÉHO, ROZPOČTOVÉHO
A PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

Hned první věta týkající se studijního programu herní 
design je problematická. Autoři textu píší: „Vedení FAMU 
prosadilo zavedení nového studijního programu Herní design 
bez transparentního představení rozpočtových, personálních 
a kapacitních dopadů na školu.“ Bylo to minulé vedení FAMU, 
konkrétně děkan Zdeněk Holý, kdo přišel s nápadem založit 
nově takovýto studijní program, prosadil jej na příslušných 
orgánech (mj. kolegiu děkana) a začlenil přípravu jeho akre-
ditace do projektu OP VVV. Za současného vedení byl tento 
projekt pouze dokončen, přičemž kdyby se tak nestalo, musela 
by FAMU vracet milionové částky za nesplnění podmínek 
OP VVV.

Proč současné vedení pokračovalo ve snahách o založe-
ní katedry herního designu a proč není možné očekávat, že 
u zcela nového studijního programu, který je v ČR průkop-
nický, bude hned od začátku dostatek docentů a profesorů 
se zkušenostmi z herního vývoje, jsme odpovídali už loni 
v únoru de facto stejné skupině vedoucích a garantů, kteří se 
cítí tímto novým studijním programem ohroženi, dovolíme 
si to ocitovat znovu:

„Herní design představuje novou oblast audiovize, která 
se rapidně vyvíjí, a FAMU by jako prestižní škola, která má 
ambici být předvojem v této oblasti, měla reagovat. Do výuky 
jsou začleňovány i seriály, webové formáty, různé žánry quality 
tv. Herní design je již mnoho let součástí nejvýznamnějších 
filmových škol ve světě. O obor je velký zájem ze strany ucha-
zečů a uchazeček (…)

Bezmála čtyři roky přípravný tým pracoval na vytvoření 
akreditace studijního programu, který pak procházel diskuse-
mi a dopracováváním na základě podnětů všech relevantních 
orgánů. Když byl spis schválen, byl akademickému senátu 
předložen a jím schválen záměr zřízení pracoviště, které jej 
bude realizovat (katedra herního designu). Příprava akreditace 
byla plně financovaná z projektu OPVVV (rozpočet FAMU 
nijak víc nezatížila), rovněž z tohoto projektu je (…) nakupo-
vána technika na vybavení potřebné učebny pro katedru. (…)

U zcela nových studijních oborů je logické a nevyhnutelné, 
že chybí docenti a profesoři, kteří by byli odborníky právě na 
danou oblast. U herního designu byla tato okolnost opakovaně 
diskutována s příslušnými schvalujícími orgány, které schvá-
lily coby garanta prof. Jana Bernarda — a to zcela v souladu 
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s příslušnými předpisy —, nicméně zároveň stanovily, že doba 
platnosti akreditace bude 5 let, právě s důrazem na to, že se 
mezitím může habilitovat a stát garantem někdo více profesně 
propojený s daným oborem. Pamětníci si jistě vzpomenou, že 
například katedru zvukové tvorby ze začátku vedl profesor 
z HAMU — je to přirozený způsob emancipace a autonomizace 
nových oborů, které reprezentují nové posuny.“

Co se týče útoků na kompetentnost vyučujících nové katedry, 
tak za nimi stojí, bohužel, zdá se nedostatečná orientace pisa-
telů dopisu v oblasti herního designu. Vedoucí dílny prvního 
ročníku Michal Berlinger prošel jako vývojář třemi herními 
studii, v současnosti pracuje v Amanita Design, zároveň má za 
sebou několik autorských her. Vedoucí dílny druhého ročníku 
Jaroslav Meloun se zrovna nedávno se svou hrou FixFox dostal 
mezi 25 nominovaných (z celkem 189 přihlášených) na festivalu 
A MAZE, což je jeden ze tří nejvýznamnějších festivalů nezá-
vislých her na světě — jedná se o podobný úspěch, jako když 
je film vybrán do soutěže na festivalu kategorie A.

Pro výuku na katedře se vedle toho podařilo získat na pozice 
externích hostujících pedagogů špičkové odborníky, a to i ze 
světově uznávaných herních studií. Mezi vyučujícími v tomto 
školním roce byli Ondřej Paška, lektor předmětu Middleware, 
vede herní vývoj v studiu Charles Games, kde vznikají meziná-
rodně úspěšné vážné a historické hry (Attentat 1942, Svoboda 
1945). např. Viktor Bocan z Warhorse Studios, Jakub Dvorský 
a Jaromír Plachý z Amanita Design, Ivan Buchta z Bohemia 
Interactive a další.

Snadno vyvratitelné je také tvrzení, že na katedře „výrazně 
dominuje kompetence teoretická nad kompetencí praktickou“. 
Z 95 kreditů, které jsou ve studijním plánu v rámci povinných 
a povinně volitelných profilových předmětů, pouze 8 kreditů 
připadá na teoretické předměty.

Pronajímané prostory vedle Studia FAMU, v nichž má ka-
tedra herního designu jednu učebnu (nikoli učebny v množ-
ném čísle), obsahují zároveň dvě dlouho požadované střižny 
pro katedru střihové skladby, a pak jednu sdílenou místnost, 
kde sídlí jak vedení katedry, tak zároveň tři zaměstnankyně 
zajišťující cesty studentských filmů na festivaly a provoz VOD 
portálu FAMU. Není pochopitelné, proč je pronájem těchto 
multifunkčních prostor „dáván za vinu“ pouze katedře herního 
designu, která má minimalistické prostorové nároky, a nikoli 
např. katedře střihové skladby, a proč se navíc paradoxně pod 
stížnost, stěžující si na pronájem těchto prostor, podepisují 
garant a vedoucí katedry KSS, kteří tyto nové prostory a zří-
zení dvou střižen vítali.

7. NEROVNÝ PŘÍSTUP
K ZAHRANIČNÍM STUDENTŮM

Následující odstavce reagují na nepravdivý mýtus o nerov-
ném přístupu k zahraničním studentům.

Během cca dvou let našeho působení na škole jsme se zamě-
řili na vytvoření dvojjazyčného prostředí, které na FAMU do 
té doby v takto důsledné podobě neexistovalo. Zahraničním 
studujícím a pedagogům je na začátku každého měsíce zasí-
lána anglická verze newsletteru FAMU News, jehož obsah je 
utvářen na míru potřebám mezinárodních studentů a studen-
tek a potřebám zahraničních pedagogů. Školní web i sociální 
sítě fakulty, kde jsou sdělovány novinky a informace, fungují 
v českém a anglickém jazyce. E-maily zasílané vedením fakul-

ty jsou rovněž vždy v obou jazycích. Konzultace fakultních 
psycholožek a paní ombudsmanky jsou poskytovány také 
v anglickém jazyce. Důležité události škola nechává simultánně 
tlumočit do anglického jazyka. Studující mohou rovněž využít 
možnosti pravidelných setkání s děkankou. Společná výuka 
v rámci mentoringového programu je organizována v anglic-
kém jazyce. Zahraniční studenti mají zvláštní setkání ohledně 
zahraničních stáží (2× ročně) a mentoringového programu 
(2× ročně) pouze v angličtině, dále je možnost individuálních 
konzultací, které studenti hojně využívají. Poprvé v historii 
FAMU mají zahraniční studenti své studijní ambasadory.

K problematice studijních programů realizovaných v an-
glickém jazyce byly zcela nově zavedeny pravidelné týdenní 
porady ze strany studijního proděkana. I když tato setkávání 
ne vždy přinesou kýžená řešení, jsou problematická místa 
diskutována a mapována. Zmíněné problémy (přebujelá byro-
kracie, nesrozumitelné přihlášky či archaický způsob placení 
za studium) jsou ve skutečnosti otázkou celé AMU a nikoliv 
jen fakulty. Vedení FAMU naopak vstoupilo s vedením AMU 
do dialogu a společně hledá řešení pro jednotlivé problémy. 
Velmi nepravdivé a nikterak podložené je vyjádření, že se stu-
dijní oddělení chová k zahraničním studentům nepřijatelně. 
K takto vágní formulaci se lze jen těžko vyjádřit, ale je potřeba 
se ohradit a zaměstnankyň studijního oddělení se zastat.

Pisatelé tvrdí, že FAMU je „drahá evropská škola“ a že to 
ohrožuje nábor studentů do zahraničních studijních programů. 
Není to ale založeno na relevantní argumentaci. Namátkou 
lze uvést, že studium na National Film School of Danemark 
stojí 25 000 Euro, European Film College zhruba 14 000 Euro 
a na London Film School se pohybuje od 19 500 do 42 000 W. 
Pokud bychom provedli srovnávací analýzu, došli bychom spíše 
ke zjištění, že FAMU je z hlediska placeného studia středně 
drahou filmovou školou.

Odpor vůči mentoringovému programu evidentně vychází 
z neznalosti mezinárodního kontextu, kdy řada filmových škol 
(například v zemích jako jsou Dánsko, Švédsko, Velká Británie, 
Španělsko, Francie, Itálie, Spojené státy americké, Mexiko, 
Argentina) zkvalitňuje výuku a zvyšuje atraktivitu studijních 
programů propojením s filmovým průmyslem právě úzkým, 
časově omezeným vstupem úspěšných filmařů a filmařek všech 
profesí do výukového procesu. Máme možnost mentoring 
zavést i jako součást akreditovaných programů, pokud k tomu 
budou garanti jednotlivých studijních programů vstřícní.

Na pravdě se nezakládá ani výrok, že katedry nemají mož-
nost vstupovat do mentoringového programu. Na kolegiu 
děkanky byl tento aspekt několikrát probírán, včetně kon-
krétního postupu přihlašování studentů, a nikdo nevznesl 
námitky. Konkrétně např. katedra animované tvorby zastou-
pená vedoucí Michaelou Pavlátovou rozhodla v dubnu 2021 
označit na seznamu filmařů dodaných studenty katedry 10 
jmen, jimž bude dána priorita. Katedra produkce začala v roce 
2021 jednat o specifické výuce a její přípravě, která by byla 
hrazena jako mentoringový program. Katedra scenáristiky 
a dramaturgie zastoupená vedoucím Markem Vajchrem určila 
docentku Terezu Brdečkovou jako koordinátorku výběru fil-
mařů pro mentoring. Katedra fotografie požádala o zařazení 
projektu Protocol Plaza pod vedením docenta Hynka Alta do 
mentoringových aktivit. Katedra střihové skladby na vlastní 
žádost upravila studentské zapojení do mentoringu jen pro-
střednictvím seznamu mentorů (ten připravili vedoucí Tomáš 
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Na závěr je třeba říci, že roční přerušení nabírání nových 
studentů a studentek do doktorského studia, k němuž letos 
došlo, vedení FAMU vnímá jako velký problém. Problém je to 
mj. i proto, že počet doktorandů a doktorandek na FAMU je 
dlouhodobě nízký, neboť přijímací řízení neproběhlo ani v roce 
2019 a v roce 2020 byly přijaty pouze 2 uchazečky. Nezříkáme 
se spoluzodpovědnosti za potíže s akreditačním spisem pro-
gramu Výzkum a teorie audiovize společně s dalšími činiteli 
fungujícími v rámci akreditačních procesů. Akreditační spis 
byl před svým dokončením v roce 2020 poslán ke kontrole na 
rektorátní oddělení kvality, které však žádný zásadní problém 
neodhalilo. Akreditační spis píše garant, následně spis navr-
huje děkanka k projednání na Akademickém senátu FAMU 
a ke schválení na Umělecké radě FAMU. Finálním orgánem, 
který rozhoduje o tom, zda je daný akreditační spis v pořádku 
a v souladu se všemi zákonnými požadavky, je Rada pro vnitřní 
hodnocení AMU. U DSP Výzkum a teorie audiovize všechny tyto 
kontrolní orgány projednaly či schválily daný studijní program 
hned napoprvé. I když v debatách padlo, že v tomto DSP chybí 
víc specifické propojení s uměleckou tvorbou a že je škoda, že 
na FAMU zatím není umělecko-výzkumný doktorát, nikdo 
ze všech zúčastněných v daných schvalovacích a kontrolních 
procesech bohužel nepoukázal na to, že daný DSP nespadá do 
oblasti vzdělávání Umění podle Nařízení vlády č. 275/2016, což 
je selhání na celoškolní, nikoli pouze fakultní úrovni.

Náprava probíhá tak, jak navrhla NAÚ a RVH, za konzul-
tací s odbornou garantkou kvality doc. Jobertovou a v rámci 
společné diskuse, do níž mají přístup všichni vedoucí kate-
der a garanti. V příštím roce by se mělo přijímací řízení opět 
uskutečnit.

5. NÁRŮST BYROKRATICKÉHO APARÁTU
VEDENÍ FAKULTY A PLOŠNÝ POKLES MEZD

V tomto bodu pisatelé a pisatelky uvádějí vyloženě lživé 
argumenty, když tvrdí, že nedošlo v roce 2021 k navýšení 
mezd pedagogům, které děkanka slibovala jako prioritu při 
své kandidatuře, přestože to finance z MŠMT umožňovaly. 
Navýšení příspěvku z MŠMT v roce 2021 bylo v celé výši 2 
808 000 Kč použito na odměny pedagogů včetně vedoucích 
kateder a jejich sekretářek (odměny jsou součást mezd). Plošné 
navýšení smluvní, resp. tarifní mzdy v roce 2021 děkankou 
nebylo navrženo z důvodu dopadů pandemie Covid-19 a ne-
jistoty výše přídělu příspěvku MŠMT v dalších letech a z toho 
vyplývající potenciální nemožnosti dodržet výši této složky 
mezd v dalších letech. Autoři dokumentu sugerují, že valná 
část oněch nově přidělených financí z ministerstva byla „po-
užita na výdaje děkanátu“ na jakýsi „nárůst byrokratického 
aparátu“. Samozřejmě, že s nárůstem mezd všech zaměstnan-
kyň a zaměstnanců FAMU narostly i mzdy kapitoly uváděné 
jako „děkanát“ (vyjma mezd vedení FAMU — tyto navýšeny 
nebyly), jelikož pod tuto kapitolu spadají všechny tajemnice 
a tajemníci všech kateder a rovněž všechny administrativní 
pracovnice a pracovníci, včetně například studijního oddělení, 
knihovny, personální pracovnice či správy budovy. Pro rok 2022 
navrhuje vedení v rozpočtu navýšení mezd všech zaměstnanců 
FAMU od 1. 7. 2022 ve výši 5 %.

Velmi zavádějící je také toto tvrzení: „Za rok 2021, po osmi 
letech, co je vývoj průměrné mzdy sledován, klesla průměrná 
mzda i její medián přesněji zohledňující situaci průměrného 

zaměstnance o více jak 3,5 %.“ Za rok 2021 průměrná mzda 
na FAMU hrazená z příspěvku A+K, tedy z peněz z MŠMT, ve 
skutečnosti vzrostla proti roku 2019 i proti roku 2020. Poklesla 
průměrná mzda z doplňkové činnosti a u projektů vědecko — 
výzkumných, z poskytnutých grantů a dotací — důvodem byl 
primárně Covid-19 a nemožnost realizovat zahraniční kurzy 
v rámci doplňkové činnosti a vedle toho ukončení některých 
grantových projektů, které jsou vždy na vymezenou dobu něko-
lika let. I když tedy poklesla celková průměrná mzda, je třeba 
to vnímat v tomto kontextu, šlo vesměs o mzdy specifického 
typu zaměstnanců, kde poklesu nešlo zabránit. Toto vše bylo 
již vysvětleno v emailu všem zaměstnancům a zaměstnanky-
ním, prezentováno na kolegiu děkanky a je součástí Zprávy 
o hospodaření za rok 2021, která byla předložena AS FAMU.

6. STUDIJNÍ PROGRAM HERNÍ DESIGN
BEZ PROSTOROVÉHO, ROZPOČTOVÉHO
A PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

Hned první věta týkající se studijního programu herní 
design je problematická. Autoři textu píší: „Vedení FAMU 
prosadilo zavedení nového studijního programu Herní design 
bez transparentního představení rozpočtových, personálních 
a kapacitních dopadů na školu.“ Bylo to minulé vedení FAMU, 
konkrétně děkan Zdeněk Holý, kdo přišel s nápadem založit 
nově takovýto studijní program, prosadil jej na příslušných 
orgánech (mj. kolegiu děkana) a začlenil přípravu jeho akre-
ditace do projektu OP VVV. Za současného vedení byl tento 
projekt pouze dokončen, přičemž kdyby se tak nestalo, musela 
by FAMU vracet milionové částky za nesplnění podmínek 
OP VVV.

Proč současné vedení pokračovalo ve snahách o založe-
ní katedry herního designu a proč není možné očekávat, že 
u zcela nového studijního programu, který je v ČR průkop-
nický, bude hned od začátku dostatek docentů a profesorů 
se zkušenostmi z herního vývoje, jsme odpovídali už loni 
v únoru de facto stejné skupině vedoucích a garantů, kteří se 
cítí tímto novým studijním programem ohroženi, dovolíme 
si to ocitovat znovu:

„Herní design představuje novou oblast audiovize, která 
se rapidně vyvíjí, a FAMU by jako prestižní škola, která má 
ambici být předvojem v této oblasti, měla reagovat. Do výuky 
jsou začleňovány i seriály, webové formáty, různé žánry quality 
tv. Herní design je již mnoho let součástí nejvýznamnějších 
filmových škol ve světě. O obor je velký zájem ze strany ucha-
zečů a uchazeček (…)

Bezmála čtyři roky přípravný tým pracoval na vytvoření 
akreditace studijního programu, který pak procházel diskuse-
mi a dopracováváním na základě podnětů všech relevantních 
orgánů. Když byl spis schválen, byl akademickému senátu 
předložen a jím schválen záměr zřízení pracoviště, které jej 
bude realizovat (katedra herního designu). Příprava akreditace 
byla plně financovaná z projektu OPVVV (rozpočet FAMU 
nijak víc nezatížila), rovněž z tohoto projektu je (…) nakupo-
vána technika na vybavení potřebné učebny pro katedru. (…)

U zcela nových studijních oborů je logické a nevyhnutelné, 
že chybí docenti a profesoři, kteří by byli odborníky právě na 
danou oblast. U herního designu byla tato okolnost opakovaně 
diskutována s příslušnými schvalujícími orgány, které schvá-
lily coby garanta prof. Jana Bernarda — a to zcela v souladu 
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s příslušnými předpisy —, nicméně zároveň stanovily, že doba 
platnosti akreditace bude 5 let, právě s důrazem na to, že se 
mezitím může habilitovat a stát garantem někdo více profesně 
propojený s daným oborem. Pamětníci si jistě vzpomenou, že 
například katedru zvukové tvorby ze začátku vedl profesor 
z HAMU — je to přirozený způsob emancipace a autonomizace 
nových oborů, které reprezentují nové posuny.“

Co se týče útoků na kompetentnost vyučujících nové katedry, 
tak za nimi stojí, bohužel, zdá se nedostatečná orientace pisa-
telů dopisu v oblasti herního designu. Vedoucí dílny prvního 
ročníku Michal Berlinger prošel jako vývojář třemi herními 
studii, v současnosti pracuje v Amanita Design, zároveň má za 
sebou několik autorských her. Vedoucí dílny druhého ročníku 
Jaroslav Meloun se zrovna nedávno se svou hrou FixFox dostal 
mezi 25 nominovaných (z celkem 189 přihlášených) na festivalu 
A MAZE, což je jeden ze tří nejvýznamnějších festivalů nezá-
vislých her na světě — jedná se o podobný úspěch, jako když 
je film vybrán do soutěže na festivalu kategorie A.

Pro výuku na katedře se vedle toho podařilo získat na pozice 
externích hostujících pedagogů špičkové odborníky, a to i ze 
světově uznávaných herních studií. Mezi vyučujícími v tomto 
školním roce byli Ondřej Paška, lektor předmětu Middleware, 
vede herní vývoj v studiu Charles Games, kde vznikají meziná-
rodně úspěšné vážné a historické hry (Attentat 1942, Svoboda 
1945). např. Viktor Bocan z Warhorse Studios, Jakub Dvorský 
a Jaromír Plachý z Amanita Design, Ivan Buchta z Bohemia 
Interactive a další.

Snadno vyvratitelné je také tvrzení, že na katedře „výrazně 
dominuje kompetence teoretická nad kompetencí praktickou“. 
Z 95 kreditů, které jsou ve studijním plánu v rámci povinných 
a povinně volitelných profilových předmětů, pouze 8 kreditů 
připadá na teoretické předměty.

Pronajímané prostory vedle Studia FAMU, v nichž má ka-
tedra herního designu jednu učebnu (nikoli učebny v množ-
ném čísle), obsahují zároveň dvě dlouho požadované střižny 
pro katedru střihové skladby, a pak jednu sdílenou místnost, 
kde sídlí jak vedení katedry, tak zároveň tři zaměstnankyně 
zajišťující cesty studentských filmů na festivaly a provoz VOD 
portálu FAMU. Není pochopitelné, proč je pronájem těchto 
multifunkčních prostor „dáván za vinu“ pouze katedře herního 
designu, která má minimalistické prostorové nároky, a nikoli 
např. katedře střihové skladby, a proč se navíc paradoxně pod 
stížnost, stěžující si na pronájem těchto prostor, podepisují 
garant a vedoucí katedry KSS, kteří tyto nové prostory a zří-
zení dvou střižen vítali.

7. NEROVNÝ PŘÍSTUP
K ZAHRANIČNÍM STUDENTŮM

Následující odstavce reagují na nepravdivý mýtus o nerov-
ném přístupu k zahraničním studentům.

Během cca dvou let našeho působení na škole jsme se zamě-
řili na vytvoření dvojjazyčného prostředí, které na FAMU do 
té doby v takto důsledné podobě neexistovalo. Zahraničním 
studujícím a pedagogům je na začátku každého měsíce zasí-
lána anglická verze newsletteru FAMU News, jehož obsah je 
utvářen na míru potřebám mezinárodních studentů a studen-
tek a potřebám zahraničních pedagogů. Školní web i sociální 
sítě fakulty, kde jsou sdělovány novinky a informace, fungují 
v českém a anglickém jazyce. E-maily zasílané vedením fakul-

ty jsou rovněž vždy v obou jazycích. Konzultace fakultních 
psycholožek a paní ombudsmanky jsou poskytovány také 
v anglickém jazyce. Důležité události škola nechává simultánně 
tlumočit do anglického jazyka. Studující mohou rovněž využít 
možnosti pravidelných setkání s děkankou. Společná výuka 
v rámci mentoringového programu je organizována v anglic-
kém jazyce. Zahraniční studenti mají zvláštní setkání ohledně 
zahraničních stáží (2× ročně) a mentoringového programu 
(2× ročně) pouze v angličtině, dále je možnost individuálních 
konzultací, které studenti hojně využívají. Poprvé v historii 
FAMU mají zahraniční studenti své studijní ambasadory.

K problematice studijních programů realizovaných v an-
glickém jazyce byly zcela nově zavedeny pravidelné týdenní 
porady ze strany studijního proděkana. I když tato setkávání 
ne vždy přinesou kýžená řešení, jsou problematická místa 
diskutována a mapována. Zmíněné problémy (přebujelá byro-
kracie, nesrozumitelné přihlášky či archaický způsob placení 
za studium) jsou ve skutečnosti otázkou celé AMU a nikoliv 
jen fakulty. Vedení FAMU naopak vstoupilo s vedením AMU 
do dialogu a společně hledá řešení pro jednotlivé problémy. 
Velmi nepravdivé a nikterak podložené je vyjádření, že se stu-
dijní oddělení chová k zahraničním studentům nepřijatelně. 
K takto vágní formulaci se lze jen těžko vyjádřit, ale je potřeba 
se ohradit a zaměstnankyň studijního oddělení se zastat.

Pisatelé tvrdí, že FAMU je „drahá evropská škola“ a že to 
ohrožuje nábor studentů do zahraničních studijních programů. 
Není to ale založeno na relevantní argumentaci. Namátkou 
lze uvést, že studium na National Film School of Danemark 
stojí 25 000 Euro, European Film College zhruba 14 000 Euro 
a na London Film School se pohybuje od 19 500 do 42 000 W. 
Pokud bychom provedli srovnávací analýzu, došli bychom spíše 
ke zjištění, že FAMU je z hlediska placeného studia středně 
drahou filmovou školou.

Odpor vůči mentoringovému programu evidentně vychází 
z neznalosti mezinárodního kontextu, kdy řada filmových škol 
(například v zemích jako jsou Dánsko, Švédsko, Velká Británie, 
Španělsko, Francie, Itálie, Spojené státy americké, Mexiko, 
Argentina) zkvalitňuje výuku a zvyšuje atraktivitu studijních 
programů propojením s filmovým průmyslem právě úzkým, 
časově omezeným vstupem úspěšných filmařů a filmařek všech 
profesí do výukového procesu. Máme možnost mentoring 
zavést i jako součást akreditovaných programů, pokud k tomu 
budou garanti jednotlivých studijních programů vstřícní.

Na pravdě se nezakládá ani výrok, že katedry nemají mož-
nost vstupovat do mentoringového programu. Na kolegiu 
děkanky byl tento aspekt několikrát probírán, včetně kon-
krétního postupu přihlašování studentů, a nikdo nevznesl 
námitky. Konkrétně např. katedra animované tvorby zastou-
pená vedoucí Michaelou Pavlátovou rozhodla v dubnu 2021 
označit na seznamu filmařů dodaných studenty katedry 10 
jmen, jimž bude dána priorita. Katedra produkce začala v roce 
2021 jednat o specifické výuce a její přípravě, která by byla 
hrazena jako mentoringový program. Katedra scenáristiky 
a dramaturgie zastoupená vedoucím Markem Vajchrem určila 
docentku Terezu Brdečkovou jako koordinátorku výběru fil-
mařů pro mentoring. Katedra fotografie požádala o zařazení 
projektu Protocol Plaza pod vedením docenta Hynka Alta do 
mentoringových aktivit. Katedra střihové skladby na vlastní 
žádost upravila studentské zapojení do mentoringu jen pro-
střednictvím seznamu mentorů (ten připravili vedoucí Tomáš 
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Doruška a garant studijního programu Ivo Trajkov), z nichž si 
mohou studující vybírat. Je na pováženou, že signatáři o těchto 
svých aktivitách neinformují způsobem odpovídajícím reál-
nému stavu věcí.

Stejně pomýlená jsou tvrzení o agendě proděkana pro za-
hraničních vztahy, který se ve skutečnosti věnuje tomu, čemu 
se věnoval jeho předchůdce, a také ještě dalším rozvojovým 
aktivitám a mnohem důslednější péči o mezinárodní vztahy 
i zahraniční studující, jak bylo uvedeno výše. Zahraničním 
vztahům se proděkan Čeněk věnuje mj. tím, že celou fakultu 
připravuje na přechod na nové programové období Erasmus 
2021-27, což znamená zrušení všech smluv (FAMU jich měla 
zhruba 75 aktivních), uzavření nových a jejich zanesení do 
digitální databáze (tzv. EWP). Zároveň kontaktoval všechny 
evropské filmové školy stojící mimo Erasmus a snažil se získat 
je k možné spolupráci. Konkrétním výsledkem je zájem fran-
couzské La Fémis a The National Film School of Denmark. 
Dále se věnuje vyhledávání cílených praktických zahranič-
ních stáží, kde by studující mohli získat skutečně profesní 
zkušenosti.

Funkce proděkana pro zahraničí je na veřejných vysokých 
školách obvykle spojená také s funkcí reprezentační, proto 
zastupuje školu v různých profesních sdruženích — např. CI-
LECT, Rada vysokých škol nebo Asociace pro filmovou a audio-
vizuální výchovu. Věnuje se selekci a ověřování zahraničních 
nabídek na spolupráci. Dalším úkolem je stabilizovat možnost 
výjezdů studujících na zahraniční festivaly. Kromě Berlinale 
se naše fakulta jako první zahraniční škola zapojila do nové 
aktivity festivalu v Cannes, který chce dlouhodobě pracovat 
se zahraničními filmovými školami.

Jedna z přidružených výtek se týkala projektu OIRFET 
Erasmus+. Není pravdivé tvrzení, že OIRFET Erasmus+ je 
největší víceletý grant AMU. Celkový přínos byl 58 000 Euro 
na tři roky (částka je zaokrouhlena), což představuje necelých 
500 000 Kč ročně. Rozsahem i finančně největším aktuálním 
grantem na FAMU je projekt GAČR EXPRO, kde bylo přiděleno 
cca 20 milionů Kč na 5 let, tedy více než desetkrát tolik než 
v OIRFET projektu.

OIRFET měl nedokonale připravenou původní rozpočtovou 
rozvahu ze strany řešitelů, což vedlo k tomu, že poslední výjezd 
musel být financován z rozpočtu prostředků na vědu a výzkum 
a z programu ERASMUS, který byl původně určen na jiné 
účely. Vedení tedy naopak vyšlo nadstandardně vstříc řešiteli, 
který chtěl provádět aktivity, na něž si nezajistil v rámci pro-
jektu finance. Na pravdě se nezakládá také tvrzení o údajných 
výpadcích v personální politice, které měly být pro projekt 
poškozující. O OIRFET se starala na částečný úvazek jedna 
administrativní pracovnice a po jejím odchodu jej převzala jiná.

8. NEODŮVODNĚNÁ ZMĚNA
FAKULTNÍCH EVALUACÍ

Jakousi vnitrofakultní legendou je údajná neodůvodněná 
změna fakultních evaluací. Neexistují žádné fakultní evalu-
ace. Stěžovatelé se neorientují v metodice a nerozlišují mezi 
sebehodnocením a studentskými evaluacemi. Sebehodnocení, 
vnitřní hodnocení a vnější hodnocení jsou tři fáze procesu 
zajišťování kvality AMU, který je nutný pro možnost insti-
tucionální akreditace. Tento proces řídí a kontroluje Komise 
pro vnitřní hodnocení (na úrovni fakulty) a Rada pro vnitřní 

hodnocení (na úrovni školy). Vnitrofakultní hodnocení ve-
doucí ke studentským evaluacím bylo na FAMU zavedeno 
v akademickém roce 1993/94. Evaluace ve stávající podobě 
probíhající přes KOS byly pak zavedeny v roce 2005/2006. 
Studentské evaluace nejsou upraveny vnitřním předpisem, 
ale pouze nastavením v KOSu na základě dohody mezi rekto-
rátem a fakultami. Během našeho vedení fakulty došlo pouze 
k navýšení počtu otázek a upravení jejich podoby, což prošlo 
projednáním na kolegiu děkanky (7. 4. 2021) a opakovanou dis-
kusí se studijními ambasadory/kami. Evaluace nepředstavují 
administrativní zátěž — vedení katedry je může následně získat 
na základě jednoho e-mailu proděkanovi. Studentské evaluace 
jsou anonymní, kvantitativně nejpřesnější a nejobjektivnější 
ve vztahu ke studentům. Jsou součástí provozu vysokých škol 
v každé demokratické zemi.

***

Rozumíme, že pisatelé vystupují z pozice znalosti své kated-
ry a jejich problematik, či otázek té části administrativy, jež se 
jich přímo dotýká. Naše reakce vychází primárně z perspektivy 
pohledu na fakultu jakožto celek. Vedení dosud postupovalo 
a nadále bude postupovat transparentně a otevřeně vůči celé 
fakultní komunitě: vedle pravidelných setkání děkanky se 
studujícími jsme se několikrát setkali se studijními amba-
sadory; každý týden je vyhrazen čas na otevřené dveře pro 
zaměstnance a zaměstnankyně. Diskusi, která se však zaklá-
dá na faktech a která se netočí v kruhu, jsme vždy otevřeni. 
V některých aspektech zastáváme jednoduše jiné názory než 
autoři a autorky textu 8 bodů, v mnoha aspektech nicméně, jak 
jsme se snažili ukázat, bohužel jejich text obsahuje vyloženě 
nepravdivá či velmi zkreslená tvrzení, a považujeme jej proto 
za manipulativní a účelový. Doufáme, že čtenářky a čtenáři 
této naší reakce budou mít dostatek trpělivosti ověřovat si také 
v dalších zdrojích (doporučujeme primárně zápisy různých 
orgánů na fakultní anebo rektorátní úrovni a různé předpisy), 
jaká jsou fakta. Jako cvičení v kritickém myšlení to má celé 
snad i svůj skrytý smysl.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D. — děkanka,
Mgr. Helena Bendová — proděkanka pro vědu a výzkum,

Mgr. Petr Vlček — proděkan pro studijní záležitosti,
PhDr. David Čeněk — proděkan pro zahraniční vztahy,

Ing. Viera Hladišová — tajemnice
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