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Filmovou a  televizní fakultu Akademie múzických 
umění v Praze studovalo v akademickém roce 2015/2016 
491 studentů včetně zahraničních. Pavla Jecha na děkan-
ském postu vystřídal Zdeněk Holý a  na  ročníkových 
klauzurách či státních zkouškách bylo prezentováno 
přes dvě stě autorských filmů, cvičení, audiovizuálních 
instalací, scénářů a fotografických souborů.

Pozvání na  klauzury přijalo 16 hostů, kteří je re
flektovali ve svých textech pro tuto knihu. Prvky quali
 ty TV, kultovní a  fanouškovské tvorby hledala v dílech 
studujících režisérů televizní teoretička Irena Reifová. 
O  výhodném minimalistickém stylu filmařů vycháze
jících z katedry režie psal filmový kritik Antonín Tesař. 
Literární vědkyně Lenka Jungmannová a  filmoví teo
retikové Jiří Anger a  Martin Palúch reflektovali díla 
vznikající na  katedře dokumentární tvorby. Filmové 
kritičky a publicistky Kamila Boháčková a Eliška Děcká 
dlouhodobě sledují vývoj a  díla studentů animované 
tvorby. Různorodé přístupy studentů Centra audiovizuál
ních studií k výstavnímu prostoru identifikovala estetička 
Tereza Hadravová. Nad autorským stylem se zamýšleli 
a příznačné rukopisy hledali bohemista Miloslav Caňko 
a filmová publicistka Eva Križková. Roli světla, velkých 
detailů a samotného způsobu nahlížení kameramanských 
cvičení popisovali filmový historik Jan Křipač a filmová 
teoretička Kateřina Svatoňová. Texty adeptů na  pro
fesionální scenáristy podrobil analýze literární teoretik 
Bohumil Fořt a fotografickým dílům v kontextech teorie 
fotografie se věnovala kurátorka Barbora Kundračíková. 
Knihu uzavírají vůbec první reflexe děl z FAMU Inter
national, na která se zaměřili producent Tomáš Hrubý 
a americký nezávislý novinář Daniel Walber. 
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Klauzurní práce 1. ročníku KSD Famu, které mám 
před sebou, jsou navýsost zajímavou přehlídkou po-
dobnosti a rozdílnosti, realističnosti a imaginace, po-
rozumění a nedorozumění, vášně i netečnosti a mnoha 
dalších protikladů a souvislostí. Jakkoli je těžké najít 
nějaký jednotný úběžník všech těchto tak specifických 
prací, je možné za jejich společné silné stránky pova-
žovat především kreativitu, imaginaci a smysl pro de-
tail, které se projevují v celkové techné, jak ji nazývali 
staří řekové, a kterou bych já osobně viděl ve zručnosti 
výstavby exteriérů a interiérů, v nichž se odehrává ko-
munikace a interakce zúčastněných subjektů, způsoby 
jejich výstavby, tvoření zápletek, gradace a vyvrcholení. 

ovšem zmíněná různost převažuje a osvěžuje. Při 
čtení většiny z tohoto konvolutu předkládaných klau-
zurních prací se nemohu zbavit asociací, které jejich 
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témata, motivy či formální struktury přiřazují ke zná-
mým uměleckým (v mém případě převážně literárním, 
ovšem nejenom k  nim) dílům. tak Tři / Dva / Mlha 
ondřeje orbana svou imaginací odkazuje k Weissovým 
Třem snům Kristiny Bojarové, Dušičky ester Fišerové 
k surreálným Přízrakům Barbory Bálkové, Hotel jmé-
nem Válka Pavlíny Vítkové ke korporátnímu peklu ze 
Sartreova S vyloučením veřejnosti, Kus plechu a v něm 
díry michaely Knéblové ke všem těm dystopiím, jejichž 
společným jmenovatelem je ztráta erotiky a erotičnosti 
v odlidštěném světě bez emocí, Otko Pepy lubojackiho 
k realistickým románům „šmrncnutým“ iracionalitou 
Vaculíkových Morčat, Zrádce insara Jussupova a Nur 
lukáše Valíška pak jako by dopovídaly prázdná místa 
příběhů každodenního politického zpravodajství…

co se týče toho, co mají klauzurní práce společ-
né, je zřejmé, že nedílnou součástí tematiky narativních 
literárních děl, kam dané klauzurní práce ze své pod-
staty bytostně patří, jsou vztahy: vztahy partnerské, ro-
dinné, erotické, přátelské, ideové, pozitivní, negativní, 
jednostranné, naplněné, vyřčené, tušené a mnohé další. 
narativní umění se vztahů prostě týká, proto je vytvá-
řeno, proto je čteno a interpretováno – skrze zobraze-
né vztahy můžeme jako čtenáři, diváci a posluchači lépe 
rozumět těm vlastním, můžeme je emočně odžívat při 
recepci uměleckého díla, vztahy nám též ukazují svět 
„těch druhých“, jejich prožitky, pocity, city, hodnoty. 
Vztahy zobrazené v jednotlivých scénářích nejsou vý-
jimkou – obvykle jasně vymezené, dostatečně provo-
kativně formulované, dynamické a silné do té míry, že 
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nás nenechávají chladnými. Erotické a partnerské vztahy 
vždy byly a budou základním benzínem narativní vzta-
hovosti. ať už v pozicích hlavního, či vedlejšího motivu 
či tématu se tento druh vztahů objevuje téměř ve všech 
světech předložených příběhů. Kus plechu a v něm díry 
je přímo soustředěn kolem erotična – autorka zde nabí-
zí příběh odcizeného a znovu nalezeného erotična a lid-
ství a přináší zajímavou kontravariantu Čapkova R.U.R., 
v níž člověk není nahrazen robotem, nýbrž je z „robo-
tizovaného“ stavu skrze erotiku vrácen ke své podstatě. 
V Nurovi pak hraje erotický vztah podobně zásadní roli, 
byť na pozadí současných evropských migračních reá-
lií. nejenom, že rasistický protagonista-řidič kamiónu 
objevuje (či si podstatněji uvědomuje) svou minoritní 
sexuální orientaci, nýbrž na základě erotického zážit-
ku s „čmoudem-migrantem“ přehodnocuje svůj postoj 
ke světu, a to zásadním způsobem. Spojení vyhraně-
ného nacionalismu, xenofobie a machismu v kombina-
ci s homosexuální orientací se zde ukazuje v jedné ze 
svých variací, tentokrát spojené s palčivou situací naší 
reality evropské imigrační krize. Ve  světech Zrádce 
a Tři / Dva / Mlha se ocitáme už uprostřed více či méně 
fungujících partnersko-erotických vztahů, tento druh 
vztahovosti v obou světech plní jednu ze zásadních te-
matických linií. V případě Hotelu jménem Válka a Otky 
představují rodící se partnerské a erotické vztahy nemé-
ně důležité nástroje motivicko-tematické stavby. Vztahy 
rodinné, neméně partnerské (ovšem neeroticky), naopak 
dominují především Dušičkám a Otkovi a objevují se 
jako důležitá výstavba epizodických zápletek ve Zrádci.



–  1 0 9  –

KATEDRA SCENÁRISTIKY A DRAMATURGIE

ovšem dívat se na popisované a rozvíjené vztahy 
pouze na základě jejich typologie je málo – popisova-
né vztahy je nutné nahlížet v jejich dynamice a důsled-
cích. V případech Zrádce a Dušiček, ale do jisté míry 
i v případě Tři / Dva / Mlha, jsou vztahy spojené s prin-
cipy zodpovědnosti a volby: jejich protagonisté jsou po-
staveni do situací, kdy je jejich životní styl konfrontován 
s polarizovanou realitou – ve chvíli, kdy přebírají odpo-
vědnost za svůj vlastní život, stávají se nedílnou součástí 
této reality, jakkoli reálná či nadreálná tato je. Volba ja-
kožto základ interakce a zároveň jakožto zásadní nara-
tivně konstitutivní element je ovšem nedílnou součástí 
všech zobrazených světů a podílí se na jejich výsledném 
tvaru. Volba je tradičně narativně a často i kauzálně pro-
pojena s principem zodpovědnosti. nepřekvapivě se tak 
ve scénářích tyto principy doplňují, dominují jeden dru-
hému, přelévají se. Zodpovědnost za svůj život, za životy 
jiných (včetně těch zemřelých), zodpovědnost za bu-
doucnost – to všechno jsou typy zodpovědností, s nimiž 
se zde setkáváme. musím říct, že právě silná role princi-
pu zodpovědnosti v jednotlivých textech mne překvapi-
la, nechci tím ovšem říct, že se jedná vesměs o primárně 
morální či moralistní etudy. 

to, co práce spojuje v nejobecnější rovině vzta-
hu mezi autorem a jeho čtenářem, je naléhavá potře-
ba po jednoznačnosti celkové výpovědi, vyznění díla. 
autoři nenechávají čtenáře na pochybách ohledně svých 
sdělení, jejich významu a směřování. nástroje, které 
ke svým výpovědím používají a zaměstnávají, je zají-
mavé sledovat hned na několika osách. Jednou z nich, 
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a možná že i základní, je osa realistično – nerealistič-
no – nadrealistično – mysteriózno. Jak už bylo řečeno, 
mezi pracemi nalezneme texty, které realisticky odka-
zují k realitě naší současnosti – řadil bych sem přede-
vším Zrádce a Nura, jejichž realističnost je podtržena 
nejsoučas nějšími politickými reáliemi našeho světa, 
ale i  práce Tři / Dva / Mlha a  Otko, které sice nejsou 
pevně založeny v konkrétní historické a politické reali-
tě, respek tive ji netematizují, ale u obou prací se jedná 
o rea litu založenou na podobnosti s reálným světem, 
byť se v obou textech objevuje nerealistický element. 
V Otkovi je tímto elementem podivná obsese rozšiřo-
váním morčatárny, která metaforicky odráží celý svět 
vesnické odcizenosti, a v případě práce Tři / Dva / Mlha 
je jím totální proměna vizuálního vnímání světa, která 
hlavního protagonistu učiní výjimečným. Dušičky pak 
představují jistý hybridní svět, v němž se realistično, 
ukotvené historicky, geograficky, kulturně, jazykově…, 
prolíná s nadreál nou říší podivných stvoření a duchů. 
namísto toho Hotel jménem Válka a Kus plechu a v něm 
díry se zřetelně a přiznaně odehrávají mimo naši každo-
denní realitu: alternativní fungování společnosti ve dru-
hém případě a korporátní přístup k věcem „za životem“ 
v případě prvním extrapolují celou zobrazenou realitu 
a dávají vyniknout konkrétním atributům této reality, 
aby vytvořily podstatné sémantické napětí na švu vzta-
hu mezi touto extrapolací a naším světem. 

Summa summarum: umělecké studentské práce, 
jakkoli téměř vždy trpí jistými dílčími nedokonalost-
mi (v případě těch slovesně uměleckých by bylo možné 
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například diskutovat o úspěšnosti výstavby a gradace zá-
pletky či o realističnosti akcí, reakcí a promluv zobraze-
ných subjektů), poskytují autentické svědectví o jistém 
pohledu na umění a na realitu jako takovou. V přípa-
dě předložených prací je toto svědectví posíleno nejen 
specifickou formou konkrétního typu uměleckého díla, 
ale i propojením silné narativní linky s vysoce rozvinu-
tou (obrazovou) imaginací, jejichž výsledkem jsou své-
bytně existující a fungující světy, které nám říkají něco 
podstatného o nás samých.

autor je literární teoretik.


