
Jmenuji se Marek Vajchr, na FAMU působím od roku 2007 jako pedagog Katedry scenáristiky a 

dramaturgie. Zároveň jsem do jara 2020 působil jako proděkan pro studijní záležitosti, v současnosti 

jsem vedoucím KSD.  

Od studentů, absolventů a pedagogů naší katedry se očekává, že dovedou vyprávět příběhy. Když 

jsem v polovině letošního února narazil v časopise Respekt na stať Jindřišky Bláhové o průměrné 

úrovni českých filmových příběhů, zaujalo mě, že v ní scenáristé nevystupují v obvyklé roli 

fackovacího panáka. Autorka na základě rozhovorů s několika úspěšnými absolventy a pedagogy naší 

katedry konstatuje, že před věcným pohledem neobstojí klišé o vratkosti české kinematografie 

způsobené chatrnými scenáristickými základy, a dospívá k závěru a zároveň výzvě pro budoucnost, že 

hlavní podmínkou pro vznik kvalitního audiovizuálního díla se silným příběhem je dlouhodobá, 

koncepční a invenční spolupráce, doslova „spoluautorství“ scenáristy, producenta a režiséra. 

Je úlevné narazit v médiích na názor, který naše katedra vyslovuje a sesterským katedrám na FAMU 

adresuje snad od nepaměti, v několika posledních letech s obzvlášť silným důrazem. Nebýt 

uzavřených kin, pozvali bychom v loňském roce celou FAMU na festival krátkých filmů. Mají společné 

to, že je lze s klidným svědomím označit za zdařilé a že vznikly v posledních letech jako výsledek 

vnitřní scenáristické soutěže a následné realizační spolupráce našich studentů se studenty kateder 

produkce a režie. Na cestu, která má podle citované stati vést k pozdvižení úrovně české 

kinematografie, jsme se s našimi studenty vydali s několikaletým předstihem.   

Hledání možností a rozšiřování prostoru pro rozmanité formy mezikatederní spolupráce – a to 

samozřejmě i s dalšími katedrami kromě dvou jmenovaných – je ovšem součástí mé práce vedoucího 

katedry. Jsem ale přesvědčen, že myšlenka stavby audiovizuálního díla, v níž je scénář nosným, ale 

nikoli osamělým pilířem, je pro dobrou spolupráci složek naši fakultu natolik důležitá, že bych ji rád co 

nejčastěji připomínal i na půdě Akademického senátu FAMU. Studenti ani pedagogové KSD v něm 

momentálně nemají zastoupení a ani v minulosti to s jejich účastí nebývalo valné. Může to svádět 

k populární představě, že lidé z KSD jsou zapouzdřeni ve svých imaginárních světech a příliš se 

nestarají o věci veřejné a o věci společného zájmu. Rád bych toto klišé narušil.  

Souvisí to i s mým osobním příběhem dosavadního působení na FAMU. Agenda, která v souladu se 

Zákonem o vysokých školách spadá do kompetence Akademického senátu FAMU, se v řadě bodů 

prolíná s agendou studijního proděkana. Se senátem jsem proto logicky dlouhá léta spolupracoval. 

Mimo jiné jsem se v souvislosti s novelou Zákona o vysokých školách z roku 2017 účastnil na fakultní 

a celoškolské úrovni debat k tvorbě inovovaných a nových vnitřních předpisů FAMU i AMU, jejichž 

projednávání a schvalování je jednou ze zákonných kompetencí senátu. O práci Akademického 

senátu FAMU mám proto poměrně určitou představu. Svou kandidaturu vnímám jako nabídku 

uplatnění nabytých znalostí a zkušeností s příslušnou agendou na senátní půdě.  

Vzhledem k tomu, jakou důležitost přikládám mezikatederní spolupráci a vzájemnému dialogu, 

usiloval bych rovněž o obnovení činnosti pracovní skupiny tvořené všemi vedoucími kateder a všemi 

garanty studijních programů, kterou jsem v souvislosti se zaváděním nových postupů a metodik podle 

novely Zákona o VŠ na FAMU inicioval. Způsob ustanovení této skupiny, její smysl a typická náplň 

práce jsou popsány v Akreditačním řádu AMU. Toto takzvané plénum garantů by mělo s AS FAMU 

z podstaty věci intenzivně komunikovat o řadě otázek, které se týkají celé FAMU. Rád bych přispěl 

k tomu, aby tato komunikace dvou fakultních orgánů fungovala co možná nejlépe. 

Akademický senát vnímám jako prostor pro veřejnou debatu, jejímž zájmem by mělo být nalézání 

cest k řešení diskutovaných problémů. Jsem přesvědčen, že cestu k řešení problému otevírá jeho 

věcné pojmenování. Nejdůležitějšími vodítky na této cestě jsou nepředpojatý zájem o věc a 

schopnost naslouchat argumentům, třebas i protivným. Za slepé uličky, jimž bych se rád vyhnul, 

pokládám plané slovíčkaření, zveličování podružností spjaté s ignorováním věcí podstatných, absenci 

velkorysosti a ztrátu smyslu pro humor.  

 


