
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze byla založena v 

roce 1947 jako pátá nejstarší vysoká umělecká škola s programem filmového 

vzdělávání na světě. Jedinečné mezinárodní renomé získala zejména na konci 

šedesátých let díky řadě svých absolventů, režisérů české nové vlny (Věra 

Chytilová, Miloš Forman, Jiří Menzel aj.). Navzdory represivní kulturní politice 

komunistického režimu absolvovali studium na FAMU i v pozdějších letech čeští 

a zahraniční režiséři, kteří dosáhli mezinárodního věhlasu (např. Agnieszka 

Holland, Emir Kusturica, Jan Svěrák). Po pádu komunistického režimu škola 

navázala na nejlepší stránky své tradice promyšlenými koncepčními kroky, 

pružně reagujícími na překotný technologický vývoj v oblasti audiovizuální 

tvorby, vedoucími ke kontinuální reorganizaci, modernizaci a internacionalizaci 

výuky. FAMU je zakládajícím členem CILECT (World association of film schools), 

členem ELIA (European League of Institutes of Arts) a GEECT (European 

Association of Cinema and Television Schools). Hlavní budova FAMU je 

situována v atraktivní lokaci v historickém centru Prahy. Součástí školy je 

produkční a postprodukční Studio FAMU s plně vybavenými ateliéry a průběžně 

inovovaným technologickým zázemím pro realizaci studentských prací. 

V současné době je FAMU rozdělena do jedenácti kateder, které své studenty 

systematicky připravují k výkonu všech profesí filmové a audiovizuální tvorby. 

Jsou to katedry hrané režie, dokumentární tvorby, scenáristiky a dramaturgie, 

animované tvorby, kamery, zvukové tvorby, střihové skladby, produkce, 

fotografie a centrum audiovizuálních studií, zaměřené primárně na teoretický 

výzkum. Katedra FAMU International nabízí v tříletém magisterském programu 

Cinema and Digital Media výuku v anglickém jazyce pro zahraniční studenty 

soustředěnou  především na autorskou scenáristickou a režijní tvorbu. 

Jednotlivé oborové katedry postupně rozšiřují svůj program o výuku v 

anglickém jazyce, v současnosti jej v plném rozsahu nabízejí katedry fotografie 

a kamery. Zahraničním studentům FAMU dále nabízí jednoroční Academy 

Preparation Program, který studentům intenzivní metodikou zprostředkovává 

teoretickou a praktickou filmovou výuku, tříměsíční Special Production Course 

zaměřený na praktické otázky produkce a distribuce audiovizuálního díla, a 

široké spektrum krátkodobých kurzů, pořádaných ve spolupráci s 

renomovanými organizacemi jako Council on International Educational 

Exchange (CIEE) či CET Academic Programs a školami, například Yale University, 

New York University a University of Texas v Austinu. 


