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Přijímací řízení katedry scenáristiky a dramaturgie: 

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro 

obor Scenáristika a dramaturgie.  Jsou nedílnou součástí vyhlášení podmínek 

přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu FAMU 

pro akademický rok 2020/2021 a způsobu ověřování jejich plnění na úřední 

desce FAMU.  

K přijímacímu řízení na Katedru scenáristiky a dramaturgie FAMU odevzdávejte tyto 

práce:   

1) Námět pro hraný film.  

Námět má obsahovat vylíčení děje, charakteristiky hlavních postav, žánrové vymezení, 

vystižení poetiky, pojmenování tématu, eventuálně vysvětlení autorova záměru.  

Rozsah: maximálně 3 strany (Word font 12, řádkování 1,5).   

2) Tři krátké literární povídky.  

Komise bude hodnotit autorovy fabulační a dramatické schopnosti, schopnost 

charakterizovat postavu jednáním a dialogem a schopnost zvolený příběh proporčně 

gradovat a uzavřít.  Hodnotitelé si všímají úrovně literárního projevu, schopnosti autora 

vykreslit charakter jednajících postav, vystavět nosný dramatický konflikt, předvést 

jednání figur a využití charakterotvorného dialogu. 

Komise obtížněji odhaduje dramatický talent uchazečů v povídkách, které využívají 

výrazně subjektivní literární postupy (např. báseň v próze nebo podobné introspektivní 

texty). Proto se doporučuje, aby se uchazeči takovým textům vyhnuli.  

NEVYŽADUJEME SCÉNÁŘ ani fragmenty scénáře! Přesto by uchazeč měl mít na paměti, 

že se hlásí na filmovou školu a že by jeho literární práce měla nabízet možnost filmové 

realizace.  K posouzení talentu pro obor scenáristika a dramaturgie NEJSOU VHODNÉ 

ukázky z básnické tvorby, fejetony, eseje, divadelní a rozhlasové hry apod.   

Rozsah jedné povídky: DO pěti stran textu (Word font 12, řádkování 1,5).   

3) Rozbory dvou celovečerních filmů. 

Rozborem filmu se nerozumí pouhé převyprávění děje. Komise bude hodnotit schopnost 

uchazeče vysledovat téma, analyzovat příběh, vyjádřit se k jeho stavbě, k charakterům 

postav, žánrovému zařazení, postižení stylu a celkového myšlenkovému vyznění díla, 

stejně jako schopnost posoudit jednotlivé profesní složky filmového resp. televizního díla 

(režie, kamera, střih, práce herců atd.).   

Rozsah jednoho rozboru: DO tří stran textu (Word font 12, řádkování 1,5).    

4) Seznam deseti filmových děl, deseti literárních děl a pěti teoretických a 

filmově historických děl, které jsou pro uchazeče důležité a o kterých je 

schopen případně vést u přijímacího pohovoru rozpravu. 

Například:  

Federico Fellini – Amarcord 
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Michail Bulgakov – Mistr a Markétka  

Andrzej Wajda – Moje filmy 

Jde o informaci pro přijímací komisi o zájmu uchazeče o film a literaturu, o jeho osobních 

uměleckých preferencích. 

Úprava předložených prací a termín odevzdání:   

Práce se předkládají psané na počítači ve velikosti písma 12, řádkování 1,5, vytištěné po 

jedné straně papíru formátu A4. Každá jednotlivá práce musí být sešita zvlášť, označena 

jménem, datem narození a adresou uchazeče a studijním zaměřením.  

Jednotlivé práce vložte do desek (na ně napište své jméno) a přiložte seznam 

předkládaných prací  (tj. papírové, jménem označené desky, v deskách 3 povídky, 2 

rozbory, 1 námět, seznam deseti filmových a deseti literárních děl + seznam 

předkládaných prací - vše označené jménem a datem narození).  

Volte jednoduché vyhotovení předkládané kolekce. Výpravné desky, grafické vybavení 

atd. představují zbytečné výdaje a zkušební komise je ve srovnání s ostatními 

předkládanými pracemi nebere v úvahu.   

Veškeré práce rovněž odešlete elektronicky do 2. prosince na adresu: 

lenka.petrova@famu.cz  jako jednotlivé textové soubory ve formátu PDF, přičemž 

soubory nazvěte:   

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_povidka1   

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_povidka2   

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_povidka3   

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_rozbor1   

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_rozbor2   

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_namet   

PRIJMENI.JMENO UCHAZEČE_seznam filmových a literárních děl 

Příjmení i jméno uchazeče pište bez diakritiky! (např. uchazečka Soňa Bartůšková nazve 

svůj soubor: BARTUSKOVA.SONA_povidka1)   

Jako předmět vaší mailové zprávy uveďte: přijímací řízení KSD FAMU19/20   

NEJZAZŠÍ TERMÍN elektronického odeslání prací je DO půlnoci 2. prosince! 

Uchazeč, který nezašle (jak v písemné, tak v elektronické formě) všechny požadované 

práce, nevybaví je všemi náležitostmi, neupraví je podle zadaných instrukcí či je odešle 

po termínu, nesplnil podmínky přijímacího řízení.  

Průběh přijímacího řízení   

V prvním kole přijímacího řízení komise posoudí zaslané práce a formou bodového 

hodnocení rozhodne, kteří uchazeči splnili podmínky pro postup do druhého kola. Práce 
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hodnotí v případě literárních povídek a námětu minimálně tři nezávislí členové přijímací 

komise, v případě rozborů minimálně dva nezávislí členové přijímací komise. Jejich 

bodová hodnocení se sčítají a dělí počtem posuzovatelů. 

 

Uchazeči, kteří podmínky pro postup do druhého kola nesplnili, nesplnili podmínky pro 

přijetí do studia a budou o tom vyrozuměni písemným rozhodnutím děkana FAMU. 

 

Ve druhém kole přijímacího řízení uchazeč absolvuje následující části přijímací 

zkoušky: 

1) Písemný test všeobecných znalostí z oblasti kultury, zejména kinematografie a 

literatury, a písemný test ze znalosti základních dramaturgických pojmů. 

2) Rozbor promítnutého celovečerního filmu, v němž bude ověřována jeho 

schopnost analýzy filmu, zejména s ohledem na jeho dramaturgickou stavbu. 

3)  Vytvoří literární etudu na zadané téma. Zde má uchazeč prokázat nadání, 

schopnost pochopit a osvojit si autorský úkol, pohotovost, schopnost improvizace 

a soustředění.  

4)  V ústním pohovoru prověří komise uchazečovu všeobecnou kulturní úroveň, 

zejména jeho motivaci ke studiu, jeho schopnost reflexe vlastní tvorby a kritické 

debaty a znalosti z oblasti literatury, filmu, televize, divadla, hudby a výtvarného 

umění.   

 

Přijímací komise vyhodnotí předpoklady uchazeče ke studiu formou bodového hodnocení 

všech částí přijímací zkoušky a navrhne děkanovi FAMU k přijetí uchazeče, kteří splnili 

podmínky přijímacího řízení. 

SEZNAM 50 FILMOVÝCH KLASIKŮ (a jednoho z jejich nejvýznamnějších filmů), 

JEJICHŽ TVORBA SE MŮŽE STÁT PŘEDMĚTEM DOTAZOVÁNÍ V RÁMCI 

PŘIJÍMACÍCH TESTŮ NEBO ROZPRAVY V RÁMCI ÚSTNÍHO POHOVORU 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA KSD FAMU 

1) CH. CHAPLIN – Moderní doba 

2) S. M. EJZENŠTEJN – Křižník Potěmkin 

3) O. WELLES – Občan Kane 

4) A. HITCHCOCK – Psycho 

5) L. BUŇUEL – Nenápadný půvab buržoazie 

6) M. ANTONIONI – Zvětšenina 

7) F. FELLINI – Sladký život 

8) L. VISCONTI – Smrt v Benátkách 

9) V. DE SICA – Zloději kol 
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10) C. SAURA – Tichý dům uprostřed Madridu 

11) A. KUROSAWA – Rašomón 

12) B. WILDER – Sunset Boulevard 

13) L. ANDERSON – Kdyby 

14) E. KAZAN – V přístavu 

15) R. POLANSKI – Čínská čtvrť 

16) DŽAFAR PANAHÍ – Bílý balónek 

17) S. KUBRICK – Mechanický pomeranč 

18) S. LEONE – Tenkrát na Západě 

19) T. MALICK – Nebeské dny 

20) A. TARKOVSKIJ – Stalker 

21) I. BERGMAN – Scény z manželského života 

22) L. von TRIER – Prolomit vlny 

23) T.VINTERBERG – Rodinná oslava 

24) M. HANEKE – Bílá stuha 

25) W. HERZOG – Fitzcarraldo 

26) D. HOPPER – Bezstarostná jízda 

27) W. WENDERS – Nebe nad Berlínem 

28) J. JARMUSCH – Podivnější než ráj 

29) M. SCORSESE – Taxikář 

30) R. ALTMAN – Hráč 

31) J. L. GODARD – U konce s dechem 

32) A.VARDA – Štěstí 

33) F. TRUFFAUT – Nikdo mě nemá rád 

34) F. F. COPPOLA – Kmotr 

35) S. SPIELBERG – Čelisti 

36) W. ALLEN – Annie Hall 

37) D. LYNCH – Zběsilost v srdci 

38) A. WAJDA – Popel a démant 

39) K. KIESLOWSKI – Dvojí život Veroniky 

40) M. FORMAN – Přelet nad Kukaččím hnízdem 

41) P. ALMODÓVAR – Vše o mé matce 
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42) A. KAURISMÄKI – Muž bez minulosti 

43) J. KADÁR – E. KLOS – Obchod na korze 

44) I. PASSER – Intimní osvětlení 

45) J. NĚMEC – Démanty noci 

46) V. CHYTILOVÁ – Sedmikrásky 

47) J. MENZEL – Ostře sledované vlaky 

48) J. ŠVANKMAJER – Lekce Faust 

49) K. ZEMAN – Vynález zkázy 

50) V. JASNÝ – Všichni dobří rodáci 

SEZNAM 20 ROMÁNOVÝCH KLASIKŮ (a jedné z jejich nejvýznamnějších knih), 

JEJICHŽ TVORBA SE MŮŽE STÁT PŘEDMĚTEM DOTAZOVÁNÍ V RÁMCI 

PŘIJÍMACÍCH TESTŮ NEBO ROZPRAVY V RÁMCI ÚSTNÍHO POHOVORU 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA KSD FAMU 

1) FRANZ KAFKA: Proces  

2) F. SCOTT FITZGERALD: Velký Gatsby  

3) HERMANN HESSE: Stepní vlk  

4) ALBERT CAMUS: Cizinec  

5) BORIS VIAN: Pěna dní  

6) VLADIMIR NABOKOV: Lolita  

7) JACK KEROUAC: Na cestě  

8) GÜNTER GRASS: Plechový bubínek  

9) STANISŁAW LEM: Solaris  

10) MICHAIL BULGAKOV: Mistr a Markétka  

11) WILLIAM STYRON: Sofiina volba  

12) UMBERTO ECO: Jméno růže  

13) SALMAN RUSHDIE: Děti půlnoci  

14) MICHEL HOUELLEBECQ: Elementární částice  

15) IAN MCEWAN Pokání  

16) ORHAN PAMUK: Sníh 

17) ROBERTO BOLAŇO: 2666 

18) CORMAC MCCARTHY: Cesta  

19) VLADIMIR SOROKIN: Vánice 

20) HARUKI MURKAMI: 1Q84  
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SEZNAM ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, KTERÉ  SE MOHOU STÁT PŘEDMĚTEM 

DOTAZOVÁNÍ V RÁMCI PŘIJÍMACÍCH TESTŮ NEBO ROZPRAVY V RÁMCI 

ÚSTNÍHO POHOVORU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA KSD FAMU: 

1) ARISTOTELES – Poetika 

2) F. TRUFFAUT – Rozhovory Hitchcock – Truffaut 

3) J. C.CARRIÉRE – Vyprávět příběh 

4) S. FIELD – Napsat dobrý scénář 

5) K. THOMPSONOVÁ, D. BORDWELL – Dějiny filmu 

6) J. MONACO – Jak číst film 

7) J. CÍSAŘ – Základy dramaturgie 

8) F. DANIEL, M. V. KRATOCHVÍL – Cesta za příběhy 

9) L. ARONSONOVÁ – Scénář pro 21. století 

10) W. KERR – Jak nepsat hru 

+ odborné filmové časopisy jako CINEPUR, FILM A DOBA… 

 


