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Jsem pedagogem katedry režie. A také jsem členem Akademického senátu, od 
minulého roku jeho předsedou. Za dobu svého působení na škole jsem poznal 
několik jejích podob, její vývoj v rukou několika děkanů. A mám za to, že úroveň 
výuky i kvalita (ale i kvantita) našich filmů pomalu, ale jistě rok od roku stoupá. A že 
je to zásluhou VŠECH dosavadních děkanů, které jsem zažil, a samozřejmě velké 
části pedagogů a studentů. Jsem průběžným svědkem drobné a pečlivé práce na 
proměně kurikula jednotlivých oborů a z mého pohledu je to většinou cesta dobrým 
směrem.  
Jestli mě něco skutečně štve, tak je to záhadný vnější negativní obraz školy jako 
místa, kde „zaniklo řemeslo“, a kde „se už vlastně vůbec neučí film“. A přitom nevím 
o tom, že by zanikaly řemeslné předměty - jen u nás na katedře režie přibylo za 
posledních několik let cca 7 čistě praktických, technických cvičení. Věřím tedy, že 
stejně jako já, tušíte, že tato legenda „umění versus řemeslo“ je spíše bulvárního 
charakteru. Nicméně samozřejmě se na jejím živení podepisují spory, které ve škole 
vedeme. Tyto spory ale myslím vypadají fatálnější, než jsou. Vlastně neznám 
žádného pedagoga ani studenta, který by tvrdil, že řemeslo anebo naopak umění 
nemá na škole místo. Jedno bez druhého neexistuje. Pop i underground se doplňují. 
Mám stejně tak rád Vetřelce a Dannyho parťáky jako nejzakuklenějšího Godarda či 
multimediální instalaci. Ve všech těchto polohách se najdou styčné plochy, kterými je 
kinematografická kvalita. A takovýto pohled volím jednak ve svých přednáškách, ale 
zároveň se snažím nabízet otevřený dialog i ve věcech školní politiky. Protože tam 
především se prohlubují rozpory a bují zákopové války. Myslím, že jsem již 
mnohokrát dokázal, že se umím zastat momentálního názorového protivníka, jestliže 
je například nespravedlivě překrucován jeho výrok, nebo když mě prostě o své 
pravdě přesvědčí. Hosté senátních zasedání mě mohli mnohokrát vidět ve výsledku 
nesouhlasit samotného se sebou. Například, když jsem naposledy ve věci 
výběrového řízení na pedagoga CAS hlasoval proti vlastnímu návrhu usnesení, že 
„senát respektuje rozhodnutí děkanky“. Snažím se být nestranný. Možná to není tak 
nápadné jednoznačně uchopitelné jako když máte jediný betonový názor a stále se 
jej držíte. Ale myslím, že je to podstatné. Pojďme se proto domluvit!

A co vlastně tedy v senátu dělám? Co nás čeká, co mám rozpracováno?
Přirozeně řešíme i spoustu poměrně „nudných“ záležitostí, týkajících se předpisů 
školy, jejich dodržování, ale i jejich postupného přenastavování do funkčnější 
podoby, reflektující reálný svět v 21. století. Kupříkladu při schvalování podmínek 
přijímaček se tak snažím dbát nejen na to, aby byly v souladu s předpisy, ale také 
aby odrážely nějaké zásadní etické normy jako je rovnost příležitostí. A setkal jsem 
se mnohokrát s názorem, že to je jen „filozofické žvanění“. Nemyslím si to. Otázkám 
spravedlnosti se dále věnuji jako člen Disciplinární komise.
Stejně tak si myslím, že máme řešit, že na školu nepatří nerovnost, šikana, 
sexismus. Proto jsem šťasten, že se po dlouhém úsilí podařilo probojovat institut 
ombudsmanky a že ji už konečně máme. Zároveň nejsem úplným podporovatelem 
rektorátního návrhu vzniku „antidiskriminační platformy“ v podobě, v jaké byla 
navržena: myslím, že jestliže bude student řešit jakýkoli citlivý problém, z podstaty 



mu nemůže být příjemné jej projednávat s orgánem, v němž sedí jeho pedagogové. 
Proto jsem spíše přítelem ideje nezávislé osoby ombudsmanky. 
Velmi si také cením vznik iniciativy „Ne(!)musíš to vydržet“, které jsem ihned po jejím 
vzniku na DAMU nabídnul z pozice předsedy senátu komunikační pomoc. Podle 
vzoru DAMU aktuálně na jednáních senátu podporuji i změnu ve Statutu FAMU, aby 
bylo možno omezit maximální počet funkčních období vedoucích kateder. Myslím, že 
to přispěje k ozdravení demokratického ducha školy. Z výběrových řízení na vedoucí 
kateder se pak nestanou kolbiště boje o pozice, ale normální nutnost podle pravidel 
jednou za čas vystřídat kapitána. Myslím, že se tím škola nadechne. S tím souvisí i 
nutná (a trochu „legislativně nudná“) práce na proměně Řádu výběrových řízení, 
který je v současné době natolik nejasný, že umožňuje vznik zákopových právně-
názorových pří. Stejně tak mám rozpracovaný a již předložený návrh změny 
Jednacího řádu senátu, který by umožnil jasnější pravidla kultury našich zasedání. 
Vše najdete mezi přílohami našich zasedání a v jejich zápisech.
Také jsem přesvědčen, že musíme řešit i otázky širší společenské zodpovědnosti 
jako jsou principy udržitelného natáčení, proto jsem vděčný za existenci 
environmentálního panelu „FAMU pro klima“. 
A myslím, že senát a škola se mají vyjadřovat i k dalším společenským tématům 
(jako v případě symbolické podpory Tibetu během návštěvy čínské diplomacie v ČR 
nebo nyní aktuálně k situaci na Ukrajině). A z toho samozřejmě vychází absolutní 
samozřejmost: zahraniční studenti FAMU jsou prostě rovnocenní studenti FAMU! I 
proto jsme se v minulých obdobích senátu snažili o zlepšování alespoň základních 
komunikačních standardů - například aby podstatné dokumenty byly buď 
automaticky překládány do angličtiny nebo byla alespoň oficiálně deklarován nárok 
vyžádat si anglický překlad. Je zajímavé, jak toto absolutní minimum kdysi vůbec 
standardem nebylo!
Poslední dva roky nám také, díky krizovému zážitku, umožnily objevit několik nových 
cest, které by mohly škole pomoci. Myslím tím například možnost uskutečňovat 
některá setkání či jednání v online prostředí. Myslím, že se to jako výhodné ukazuje 
například právě při zasedáních senátu, neboť to přispívá k větší dostupnosti účasti 
na zasedáních nejen senátorů, ale především hostů z celé akademické obce, čímž 
se naplňuje smysl veřejné podstaty jednání senátu. Dříve si museli členové 
akademické obce najít v konkrétní den zasedání nejen čas, ale především museli být 
v místě zasedání. Nyní stačí, když si najdou čas. A můžou být i na Antarktidě. A to je 
přece krásně demokratické.
 V rámci výuky bych byl při využívání online metody opatrnější. Lidský kontakt je 
nenahraditelný. Tento pocit jistě zažíváme v poslední době všichni během svých 
přednášek. Na druhou stranu mi letos takto technologie umožnila přednášet pro 
osmdesát studentů a stejný rekordní počet i vyzkoušet. To by se jindy nestalo. A 
školní budově, která trpí nedostatkem prostoru, by to mohlo lehce pomoci. A asi už 
se odteď nebude pedagog moci omluvit z výuky jen proto, že je zrovna v jiném 
městě. Ale je potřeba pečlivě vážit na miskách kvantity a kvality setkávání. 

Na závěr bych chtěl říct, že jedním z úkolů nového složení senátu bude volba 
budoucího děkana. Proto mi přijde podstatné vyjádřit se i k této otázce. Jak jsem 
psal v úvodu, mám za to, že jak minulý děkan, tak současná děkanka posunuli školu, 
co se týče směřování oborů velmi dobrým směrem. Kontroverze nastávaly spíše v 
rovině komunikace či personální politiky. Patřím k těm senátorům, kteří zvolili 
současnou děkanku. A jsme rád za mnoho kroků, které učinila. Zároveň jsem si 
vědom toho, že - stejně jako v různé míře její předchůdci - učinila i kiksy či přešlapy, 



s nimiž nesouzním nebo dokonce i nesouhlasím. Co mi ale připadá nejpodstatnější 
je, že ve většině případů těchto úkroků, omylů nebo prostě chyb, dokázala poměrně 
rychle sjednat faktickou nápravu a buď uznat pochybení nebo alespoň dovést věc do 
konsensuálního faktického vyřešení. Nicméně mnohdy se to neobešlo bez 
komunikačních problémů a bez dalšího prohloubení některých dlouholetých školních 
bolestí. Ovšem z mého pohledu je základní směr, který děkanka nastavila, správný a 
jejích snah o společensky odpovědné chování školy, o podporu rovnosti příležitostí, 
o rozšiřování světovosti školy (např. mentoringovým programem) si velmi cením. 
Proto si dokážu představit, že v příštích děkanských volbách bych Andreu 
Slovákovou podpořil. Ovšem nikoli za každou cenu: pokud bych seznal, že její 
působení na škole začíná být proti „smyslu dobra instituce“, tak jsem jako senátor 
připraven být samozřejmou opozicí takovémuto počínání.
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