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Věřím, že většina studentů/ek a pedagogů/žek naší školy si to myslí taky: FAMU je zvláštní a 

výjimečné místo, které si zaslouží náš zájem a naši společnou péči. Rád bych stručně 

představil některé důvody, proč tento názor zastávám, a čím bych chtěl k této péči přispět. 

 

Sdílíme FAMU 

 

Co mě na FAMU nepřestává fascinovat, je způsob, jakým tu po léta dochází k tvůrčímu a 

studijnímu setkávání umělecky výrazných a odborně i profesně zdatných osobností z řad 

pedagogů a studentů. Osobností, které se leckdy v nemalé míře liší, pokud jde o jejich 

oborové zaměření, názory a postoje, umělecký vkus, nebo třeba i o jejich osobitý 

temperament. To, že jsou takto rozmanitě vybavené a vyprofilované osobnosti schopny spolu 

dobře vyjít a efektivně spolupracovat, přičemž tato spolupráce nezřídka vede 

k pozoruhodným tvůrčím výsledkům, se může jevit jako zázrak, a přitom je to na FAMU 

součást jejího běžného provozu. Schopnost nacházet a vytvářet stále nové podoby takto 

funkčního soužití při trvalé podpoře individuální rozmanitosti vnímám jako samu podstatu 

toho, co FAMU dělá FAMU.  

 

Umění komunikovat 

 

FAMU je umělecká škola. Nejvyšším uměním je ovšem umění dialogu, jehož pointou je 

nalezení dobrého konsensu. To je také jediná, byť nesnadná cesta k zmíněným „zázrakům“, 

které nepadají z nebe, ale vznikají pokaždé jako výsledek dlouhodobé trpělivé práce. Zřetelně 

to dokládají rovněž jednání Akademického senátu, která jsou pro FAMU významným 

indikátorem názorové pestrosti její akademické obce. Sleduji je jako host tak často, jak jen to 

je možné, mimo jiné proto, že některé ze senátorů a senátorek je vysloveně úlevné sledovat 

jako lidi, kteří k výkonu své funkce přistupují nezištně, a přitom s plnou zodpovědností, kteří 

usilují o věcné řešení konkrétních problémů, své návrhy opírají o relevantní argumenty a 

v debatách sledují meritum věci. Dokazují mi tím vším, že funkcionář v naší zemi nemusí být 

nutně synonymem pro populistického exhibicionistu, a naplňuje mě radostí, že právě na 

FAMU působí funkcionáři, které mohu z pozice kandidáta ve volbách do Akademického 

senátu s respektem vnímat jako svůj případný vzor.  

 



Give scripts a chance 

 

Jako pedagog a vedoucí Katedry scenáristiky a dramaturgie, která se na řadu kateder 

soustavně obrací s nabídkami své scenáristické a dramaturgické podpory, bych na půdě 

Akademického senátu rád co možná největší měrou přispíval k posílení mezikatederní důvěry 

a vzájemné spolupráce. Studenti ani pedagogové KSD nemají momentálně v Akademickém 

senátu své zastoupení a ani v minulosti to s jejich účastí nebývalo valné. Mohlo by to svádět 

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

se nestarají o věci společného fakultního zájmu. Rád bych přispěl k dalšímu narušení tohoto 

zastaralého klišé. Pro práci v Akademickém senátu jsem vybaven znalostí vysokoškolské 

legislativy a související agendy studijního proděkana, jímž jsem na FAMU byl přes deset let. 

Nabízím tedy Akademickému senátu FAMU své bohaté zkušenosti s tvorbou „scripts“ ve 

specifickém žánru vnitřních předpisů, metodik a dalších dokumentů tohoto typu, jakož i 

dramaturgickou podporu při hledání optimálního postupu, jímž by Akademický senát dokázal 

na každém ze svých zasedání dospět ke katarzi způsobené včasným a úspěšným projednáním 

všech naplánovaných bodů programu.  
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