Návrh UR FAMU na zahájení řízení ke jmenování profesorem
pana doc. Mgr. Zdeňka Hudce, Ph.D.
v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
„Vzchop se, FAMU, domovina volá!“ Tato předestírka známé Petöfiho básně budiž
nám oním „významovým prologem“, jak jej analyzuje Zdeněk Hudec ve své
peckinpahovské monografii.
Již samotná geografická poloha Hudcova rodiště, města Uherské Hradiště, na pomezí
Cislajtánie a Translajtánie jej zmocňuje k jiné perspektivě pohledu, než je ta, kterou
máme vtištěnou, sevřeni prstencem pohraničních hor země České. Hudec svojí
bytostnou podstatou dlí na hranici, která sama, řečeno s Lotmanem, je „oblastí
zrychlených sémiotických procesů“. Svoboda jeho odborného bádání i důsledné
činnosti pedagogické byla, po více jak dvě desetiletí, chráněna zejména úvalem
Hornomoravským, dokud se mu tento, v důsledku společenských tektonických
poklesů, nestal úvalem škrtícím.
Zdeněk Hudec je v pravdě osobitým a jedinečným hudcem filmosofickým. Není
ječivým pištcem pokleslého českého filmopisectví, instinktivně zabředlým do
základní bezsamohláskové duality: mrd – smrt, ani není pochybným virtuosem
symfonického orchestru modloslužebníků Bordwellových či členem jiné, podobně
divoké bandy. Je sám sebou, věrně a poctivě rozmnožujícím hřivnu, jež mu byla
svěřena a jež přináší neobyčejně výživné plody s neopakovatelnou chutí, jak můžeme
sami nahlédnout v přiloženém seznamu autorových děl. Na množství, byť samo o
sobě úctyhodné, nehleďme, pozoruhodná je především vnitřní významová plnost
všech jeho textů. Jen namátkou si připomeňme, jak Zdeněk Hudec obnažuje
rozvírající se chřtán mediální šelmy, deroucí se ke své kořisti na stanici Astapovo,
kterak vytváří obraz koupání červeného koně uprostřed bezbřehé maďarské puszty či
jak do nahoty vysvléká, u nás po léta podpíraný, kafkovský mýtus o půjčovně
Schrödingerových koček.
UR FAMU je až po okraj naplněna přesvědčením, že odborné a lidské hodnoty, jež
Zdeněk Hudec trvale zpřítomňuje, mají být i do budoucna domovskými hodnotami
FAMU. Ve chvíli, kdy se funkční období této UR nachyluje ke svému závěru,
nemůžeme naléhavost našeho návrhu vyjádřit jinak než zvoláním: „Itt az idő, most
vagy soha!“
Pan doc. Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D. je přední filmový vědec s nevšedním rozsahem
badatelských zájmů, využívající mimořádně široký rejstřík badatelských postupů a
dlouholetý inspirativní vyučující filmové vědy, teorie i historie, na všech třech
stupních vysokoškolského studia.
Zdeněk Hudec vystudoval filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity
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Palackého v Olomouci (Mgr. 1999, Ph.D. 2001). V roce 2012 byl na Filmové a
televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze jmenován docentem pro
filmové, televizní a fotografické umění a nová média – teorii filmové a multimediální
tvorby. Po absolutoriu vyučoval na FF UP v Olomouci teorii filmu a dějiny světové
kinematografie v podobě celosemestrálních přednáškových cyklů věnovaných
vybranému režisérovi (např. Raineru Werneru Fassbinderovi), vybranému tématu
(např. zobrazení holokaustu) nebo chronologickému vývoji určité kinematografie
(např. západoněmecký hraný film 1949 až 1980). Jeho erbovním předmětem se stala
inovativně pojatá výuka dějin němého filmu.
Zdeněk Hudec dlouhodobě spolupracuje s FAMU, nejprve v podobě workshopů a
posuzování odborných posluchačských prací, od roku 2017 je členem Umělecké rady
FAMU a od 1. září 2019 vyučuje na Katedře střihu. Jako hostující profesor působil na
Katedře filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Zdeněk Hudec je špičkový český filmový vědec. Je autor čtyř samostatných
filmologických monografií, hlavní autor tří a spoluautor sedmi kolektivních
monografií. Napsal desítky studií pro domácí a zahraniční odborné časopisy a
sborníky. Opakovaně vystupoval na domácích a mezinárodních filmovědných
konferencích. Pokud jde o témata výzkumu, rovnoměrně rozděluje pozornost mezi
českou a zahraniční kinematografii. Jeho vrcholnými studiemi jsou rozsáhlé,
mnohasetstránkové monografie věnované světovým režisérům (Samu Peckinpahovi,
Paulu Verhoevenovi, Miklósi Jancsóvi, Peteru Greenawayovi). Zdeněk Hudec patří k
nečetným českým badatelům schopným pojednat o těchto významných postavách
světového filmu na úrovni soudobého mezinárodního bádání. Jeho metoda nepodléhá
pomíjivým módním vlivům, je v dobrém slova smyslu cíleně tradiční, chápající film
jako osobité estetické a umělecké dílo a zároveň jako sdělení nesoucí důležitou,
jiným způsobem nesdělitelnou výpověď o člověku a jeho rozporuplné existenci.
Zdeněk Hudec zkoumá jak díla pokládaná za klasickou hollywoodskou produkci, tak
tzv. artová. Jeho nevšední citlivost, schopnost postihnout skryté detaily a polohy
filmového sdělení spojená s mimořádnými interpretačními dovednostmi včetně
schopnosti zapojit zkoumaná díla do hlubokých filozofických a sociologických
souvislostí překonává rozdíly mezi artovostí a neartovostí zkoumaných filmových děl
a činí z četby jeho filmologických prací umělecké dílo sui generis.
Z uvedených důvodů navrhuje Umělecká rada Filmové a televizní fakulty
Akademie múzických umění v Praze zahájit řízení ke jmenování pana
doc. Mgr. Zdeňka Hudce, Ph.D. profesorem.
Členové UR FAMU
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Mgr. Jaromír Kallista ……………………………………………………….
Prof. Jiří Kubíček ……………………………………………………………
PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. …………………………………….
Mgr. Hana Křepelková Rezková …………………………………………….
Prof. MgA. Vladimír Smutný ……………………………………………….
Prof. MgA. Helena Třeštíková, dr.h.c. ………………………………………
Doc. Mgr. Marek Vajchr …………………………………………………….
MgA. Anna Vášová ………………………………………………………….
Mgr. Karel Och ………………………………………………………………
V Praze dne 21. října 2019
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