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Andrea Slováková 

 

 
 

FAMU je vynikající a prestižní škola. Je pro mě důležité navázat na ta opatření a postupy, které ji zevnitř 

posilují a vytvářejí kvalitní prostor pro studium, výuku a tvorbu, a rovněž pracovat na jejím neustálém 

rozvoji tak, aby byla moderním pracovištěm se špičkovým zázemím, aby byla relevantní v zahraničí, aby 

vychovávala jedinečné tvůrčí osobnosti, které svým poznáním a tvorbou budou obohacovat společnost i 

světovou kinematografii. Důraz kladu na otevřenost školy vůči vnějšímu prostředí, a to jak české, tak 

světové kultury a společnosti, na mechanismy průběžné reflexe a promítání jejich výsledků do 

výrazného rozvoje a na podporu vnitřního uspořádání a fungování tak, aby byla FAMU předvojem – 

tvorbou, myšlením, technologicky, výzkumem i pracovními postupy – a aby byla zároveň pro své 

studenty a pedagogy inspirativním a motivujícím prostředím. 

Rolí děkanky je podporovat a zajišťovat podmínky pro takové prostředí, jeho stabilitu, zvyšující se 

kvalitu a vývoj. Vedení fakulty nemá určovat všechny procesy, ale s respektem k různorodosti kateder a 

osobností pedagogů i studentů hledat shodu na rozvojových prioritách a vytvářet předpoklady pro jejich 

realizaci. Znamená to mimo jiné zajišťovat finance ve struktuře rozpočtu, který tyto priority a hodnoty 

odráží. 

 

I. 

TVORBA 

Umělecká vysoká škola má být podle mého názoru místem, které je principiálně otevřené a umožňuje 

studentům vydat se v jejich tvorbě všemi možnými směry, v závislosti na jejich vlastním naturelu, 

talentu a vkusu. Má jim poskytnout mnohost znalostí, dovedností, myšlenek a inspirujících vzorů z 

minulosti i současnosti, ale netlačit je do takového proudu kinematografie, který se líbí zrovna jejich 

pedagogům. Přestože jsem se profesně pohybovala především v oblasti dokumentárního filmu, v 

diváckých preferencích mě ovlivňuje stejně tak láska k esteticky jedinečné autorské tvorbě jako i 

Priority mé koncepce jsou vystavěny na pěti strategických pilířích: 

 

Otevřenost školy vůči zahraničnímu i domácímu kulturnímu prostředí, praxi a poznání (i 

v mentoringovém magisterském programu sloužícím k prohlubování praktických dovedností a 

rozšiřování tvůrčích horizontů). 

 

Podpora různorodosti audiovizuální tvorby s ohledem na proměňující se postupy a technologie 

výroby a distribuce, s důrazem na propojení vysoké úrovně řemeslného zpracování, jasné 

představy o stylu a jedinečné tvůrčí vize. 

 

Zlepšování pracovních podmínek (kvalitní zázemí, profesionální rozvoj pedagogů, finanční 

ohodnocení, dostatečný prostor a šetrný a ohleduplný provoz). 

 

Výuka s důrazem na praktické dovednosti, profesní excelenci a na prohlubování poznání a 

kritického myšlení na úrovni vysoké školy, a to v logisticky promyšleném uspořádaní, které zajišťuje 

dostatečný prostor pro tvorbu a její reflexi. 

 

Motivace k propojení a komunikaci kateder, a to i v rámci prezentace studentské tvorby, 

organizace rozvrhů a klauzur s možnostmi navštěvovat výuku a klauzurní projekce jiných oborů a 

diskutovat nad společnými cvičeními a filmy. 
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současná quality TV a žánrové filmy – jsem přesvědčena, že kinematografie a audiovize obecně mohou 

být kvalitní, profesionálně provedené a sofistikované v různorodých typech tvorby a FAMU by měla 

umožnit studentům rozvoj jak v esteticky vyhraněné, tak divácky zaměřené tvorbě.     

Vážím si excelentnosti ve všech profesích, které se na tvorbě filmu podílejí. Podporuji spolupráci 

ve štábech, v nichž jednotliví členové respektují specializované dovednosti svých kolegů. Dichotomii 

řemesla a umění, jak byla v některých debatách vyhraněna, nevnímám s takovou rozporuplností: obojí 

se totiž vzájemně nutně potřebuje. 

Potřebujeme také reagovat na proměny distribuce a diváckých návyků a uvažovat o pohyblivém obrazu 

v kontextu nových výrobních i prezentačních technologií. Je potřeba redefinovat vztah a upevnit pozici 

FAMU vůči veřejnoprávní i komerčním televizím, ale také například vůči službám s online obsahem – 

nastupující generace FAMU by měla mít dovednosti a schopnosti stát se sebevědomými tvůrci, kteří 

budou podobu těchto obsahů určovat a proměňovat.  

 

ZAHRANIČNÍ TVŮRCI 

Ráda bych zavedla mentoringový program jako doplnění pedagogického procesu, v němž by se 

studenty FAMU konzultovaly výrazné osobnosti světové kinematografie. Tento program může 

prohloubit zkušenost s praxí, důslednost v řemeslném zvládnutí i profesionálním přístupu k tvorbě, 

jakož i přinést nové inspirativní náhledy na stylotvorné postupy. Zahrnuje tři možné podoby přímé 

spolupráce či konzultace s režiséry, dramaturgy, ale i dalšími profesemi (kameramanů, střihačů, 

zvukařů, producentů) z celého světa a byl by pravděpodobně (po konzultaci s katedrami) realizován pro 

magisterský stupeň studia:  

- Spolupráce s režisérem přímo na place při natáčení filmu a pak ve střižně. Student bude mít 

možnost být součástí štábu během natáčení v asistentské pozici. Po 3 až 4 natáčecích dnech 

proběhne rozhovor s režisérem, aby student mohl poznat i myšlenkový proces režiséra a ptát se 

ho na tvůrčí postup. (Tato část je organizačně i finančně nejnáročnější a odhaduji, že by se 

podařila pouze pro jednoho studenta režie a jednoho studenta jiného oboru za rok.) 

- Možnost konzultace vznikajícího filmu formou dialogických setkání. Student třikrát za rok 

navštíví svého mentora (ideálně ve fázi vývoje, resp. přípravy scénáře, během výroby a pak 

s hrubým střihem svého připravovaného filmu) a stráví s ním intenzivní celodenní konzultaci.  

- Workshopy tvůrců, kteří by přijeli na dva týdny a formou blokové seminární výuky každý den 

spolupracovali na vzniku filmů pěti studentů různých oborů.  

Tvůrci pro tento způsob mentoringové spolupráce by byli oslovováni vedením fakulty, avšak konkrétní 

jména by mohli navrhovat i sami studenti a pedagogové. 

Takto rozsáhlá zahraniční spolupráce si vyžaduje četné a dlouholeté kontakty se zahraničním 

prostředím filmového průmyslu, intenzivní networkingovou práci a zdroje financování nad rámec 

rozpočtu. Ve spolupráci s proděkanem pro zahraniční vztahy bych navázala na poznání, způsob práce a 

kontakty, které již léta rozvíjím a udržuji díky svému působení na poli filmových festivalů. Financování 

by přicházelo ze zdrojů nad rámec rozpočtu, o nichž mám zcela konkrétní představu. Uvědomuji si, že 

tento program zní ambiciózně, nicméně se domnívám, že takto intenzivní pracovní kontakt s tvůrci 

z celého světa je pro domácí tvorbu, vstup studentů do praxe a uvažování nad filmem obohacující a 

občerstvující, a i při vědomí logistické, organizační, produkční a finanční náročnosti mám jasný plán jeho 

realizace. 

 

II. 

VÝUKA 

 

Bakalářský stupeň studia by měl především důsledně trénovat praktické dovednosti ve vztahu 

k jednotlivým výrazovým prostředkům a umožnit začít budovat studentův individuální styl a hledání 
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výrazné poetiky za pomoci osvojených technických a řemeslných znalostí. Oceňuji změny Bílé knihy, 

které nastaly v posledních letech, a je nevyhnutné v souladu s vedoucími a pedagogy všech oborů důraz 

na praktickou stránku výuky udržovat a rozvíjet. Magisterský stupeň studia by měl být pro studenty 

atraktivní v jejich dalším vzdělávání i tvůrčím rozvoji, nabídka výuky relevantní k jejich profesi i 

aktuálnímu stavu poznání světa, avšak logisticky účelně organizovaná tak, aby ponechávala dostatek 

prostoru pro magisterské projekty. 

FAMU by měla vytvářet prostor pro růst tvůrčích osobností, které jsou vzdělané, občansky uvědomělé, 

kriticky myslící a orientují se v audiovizuálním průmyslu doma i v zahraničí. V interdisciplinární výuce 

potřebují studenti mít přístup k poznání základů sociálních věd, filozofie a jiných umění, a to na úrovni 

odpovídající vysoké škole (čímž však nemyslím časově náročné přednášky dějin všeho možného, ale 

účelně koordinovanou dostupnost výběrového obeznámení se či ponoru do různých oblastí, v souladu 

s orientací dané katedry). Vzdělanostní báze pomůže prohloubit schopnost dívat se, číst, poslouchat 

kriticky – poznání a odolnost vůči manipulaci jsou základními podmínkami pro úspěch a zodpovědné 

působení v každé profesi. 

Za klíčový považuji proces průběžné reflexe výuky – jak ze strany studentů, tak pedagogů (v 

následujících letech v návaznosti na probíhající evaluace; klíčový je efektivní, co nejvíc automatizovaný 

elektronický způsob, vyžadující co nejméně byrokracie). Přetíženost studentů a optimální nastavení 

studijních plánů v souladu s akreditovanými studijními programy by se měly řešit úpravami založenými 

na průběžném hodnocení. Každý student i pedagog by měl mít možnost pravidelně se vyjádřit 

k předmětům, které navštěvuje/učí, i ke koncepci studia oboru. Hlavní sledovanou hodnotou je, aby 

FAMU byla vysokou školou zajišťující prohloubení poznání, ale také aby studenti nebyli přetíženi a měli 

dostatek prostoru a sil na praktickou výuku a na tvorbu. Výuka prošla rozsáhlým vnitřním procesem 

hodnocení kvality během přípravy žádosti o institucionální akreditaci a reakreditaci studijních programů 

v rámci jednoho z projektů OP VVV. Je klíčové, aby podněty z důkladné analýzy výsledků tohoto 

hodnocení byly zapracovány do plánů studijního a pedagogického procesu; do hodnocení bylo vloženo 

mnoho energie mnoha lidí, která by se teď měla zúročit v dobře promyšlených a realizovaných 

proměnách. 

 

Je nutné podpořit důslednou logistiku rozvrhů, která by umožnila lepší sdílení předmětů mezi obory a 

zohledňovala prostor na tvorbu. V souladu s harmonogramy přípravy a výroby, které připravuje katedra 

produkce, je třeba co nejvíce podporovat plánování natáčení a postprodukce tak, aby na klauzurách 

byly prezentovány kompletně dokončené práce.  

Doplňkové (volitelné) kurzy v magisterském stupni jsou příležitostí, jak doplnit tvůrčí vzdělání tak, aby 

se absolventi dokázali úspěšně uplatnit i v jiných profesích než přímo v tvorbě. Všichni absolventi by 

měli být schopni uspět v oblasti audiovize, která nabízí i některé nové možnosti, například díky 

předmětům zaměřeným na výuku filmové a mediální výchovy, dramaturgie a kurátorství. 

Sledování aktuální světové tvorby, i díky důrazu na předměty věnující se současné kinematografii, 

návštěvy festivalů, networking, snaha učit se prakticky fungovat na trzích a programech pro filmové 

profesionály – to vše rozvíjí podstatné kompetence vstupu do praxe a mělo by být adekvátně začleněno 

do studia. Rozšířením aktuálního programu free movers by se měla podporovat orientace studentů ve 

světovém filmovém průmyslu a v aktuální tvorbě.  

 

PROSTOR PRO PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ 

Ráda bych podpořila podmínky pro průběžné vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů. Za důležitou 

pokládám možnost v určitých intervalech vystoupit z kolotoče každodenních pedagogických povinností, 

odpočinout si a načerpat nové podněty. Fakulta pod mým vedením by vytvořila předpoklady pro 

pravidelná tvůrčí volna (která jsou podle Kolektivní smlouvy AMU možná po 7 letech interního 
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pracovního poměru) a poskytla katedrám potřebnou podporu, aby pomohla tyto příležitostné výpadky 

pedagogů adekvátně zvládnout a aby nedolehly negativně na studenty.  

Další možností rozvoje pro pedagogy by měla být hrazená účast na filmových festivalech, odborných 

konferencích a veletrzích audiovizuální techniky. Mám na mysli nejen festivaly, na nichž se promítají 

filmy studentů, ale i další významné přehlídky a události (namátkou v Locarnu, Kodani, Marseille, 

Rotterdamu apod.) s cílem navštěvovat projekce a program pro filmové profesionály, prohlubovat si 

přehled o pohybech ve světové kinematografii, ale i o televizní a obecně audiovizuální tvorbě. 

Pedagogové by měli mít též příležitost navštěvovat veletrhy obrazové a zvukové (a další relevantní) 

techniky s možností vyzkoušet si nejnovější objevy. Prakticky to znamená rozšířit mobility ještě více, než 

jak teď probíhají. Tyto rozvojové aktivity pro pedagogy by se staly další prioritou části rozpočtu 

„Institucionální program“ (tedy zdroje nad rámec příspěvku A+K) a způsob jejich organizace by probíhal 

formou účelové poptávky ze strany pedagogů. 

 

KLAUZURY 

Během roku má být škola bezpečným místem pro výuku a experimentování, s možností udělat chybu, 

prozkoumat i slepé uličky. Během klauzur by se pak měla otevřít zevrubnému dialogu nad cvičeními a 

filmy studentů. Volnější, dostatečně předem známý a z hlediska projekce společných cvičení dobře 

koordinovaný program klauzurních projekcí vytvoří podmínky pro to, aby studenti i pedagogové 

vzájemně navštěvovali projekce nejen svých kateder.  

Inspirativní prostředí zahrnuje i sdílení toho, co tvoříme, mezi sebou i navenek. AMU je veřejná vysoká 

škola a je součástí kulturního života. Klauzury by měly být prostorem prezentace i diskuse. Pedagogové i 

studenti by měli mít možnost a být motivováni diskutovat i o pracích ostatních kateder a vedle 

pedagogické reflexe by o tvorbě se studenty měly diskutovat i osobnosti zvenku – ať už se jedná o 

praktiky z oboru anebo osobnosti z jiných oblastí, které mohou diskusi obohatit o další podněty. 

Klauzury by se měly stát otevřenou, pro studenty skutečně užitečnou slavností, na níž se celá škola 

společně setkává a sdílí zpětnou vazbu napříč katedrami. 

Klauzury probíhají na různých katedrách odlišně. Avšak tam, kde jsou typické mnohahodinové maratony 

projekcí a pak pouze krátké diskuse nad jednotlivými filmy, by se měl rozšířit čas v projekci a také čas, 

který věnují pedagogové reflexi klauzurních prací. To by si vyžadovalo větší časovou investici v již už tak 

náročném září (popřípadě červnu). Domnívám se však, že důsledná zpětná vazba k výsledným 

ročníkovým či absolventským pracím je natolik důležitá, že stojí za to dotáhnout započaté zkrácení 

výuky v letním semestru (které na některých katedrách už proběhlo) a tento čas naopak věnovat 

prohloubené diskusi během klauzur.    

 

III. 

VĚDA, VÝZKUM, PUBLIKACE 

 

Výzkumná činnost by měla vycházet ze specifických znalostí praktiků. Vedení fakulty by mělo pomáhat 

řešitelům s jejich výstupy (doporučení časopisů, konzultace rukopisu studie, doporučení konferencí), 

konzultovat grantové záměry (aby se už od fáze žádosti účelně a splnitelně nastavovaly cíle a průběh), 

nabízet čtyři setkání s každým řešitelem za rok – kvůli průběžnosti práce na výzkumu, výstupech a 

čerpání rozpočtu. Motivace zaměstnanců a studentů ke grantům v oblasti uměleckého i standardního 

výzkumu podpoří i výjezdy na zahraniční konference a navázání na podporu zapojování do 

mezinárodních artistic research projektů. Nemám však na mysli granty pro granty nebo kvůli RIV 

bodům, ale smysluplné výzkumné záměry, které posouvají myšlení ve vztahu k tvůrčím i technickým 

stránkám filmových profesí. 

Doktorandi by vedle „domácí“ konzultace mohli využít také systém mentoringu ze zahraničí a vedle 

účasti na konferencích, kde mohou získat přehled o aktuálním myšlení o filmu a audiovizi, je nutné 
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podpořit kompetentní a důsledné vedení výzkumu i psaní uvnitř F/AMU a vedení k odborně i eticky 

kvalitní vědecké práci. Je třeba rovněž posílit informační podporu pro školitele a odměnit jejich úsilí 

vedení doktoranda k originální, pro praxi přínosné a odborně vynikající práci. 

Pro získání hostujících pedagogů ze zahraničí bych ráda otevřela také pozice pro postdocy, které lze 

financovat ze zdrojů nad rámec rozpočtu školy a zároveň umožňují pozvat inspirativní osobnosti 

z různých prostředí a oblastí.  

 

Akvizice do knihovny by měly vedle nákupů kvalitní aktuální literatury (nejen prostřednictvím grantů, 

ale i výstavy BookMe a dalších specializovaných odborných akcí) a časopisů (rovněž přes databáze a 

referenční služby) zpřístupňovat elektronické verze knih a také rozšířit nabídku audiovizuálního obsahu 

o vstupy do online videoknihoven distributorů a festivalů. Ve vztahu k publikacím školy i vybraným 

výstupům grantů je třeba usilovat o promyšlený open access, který zvyšuje povědomí i citovanost a je 

společensky odpovědnější. Za důležité pokládám také obnovit strukturu a podobu publikační činnosti 

tak, aby byla produkce NAMU pro oblast kinematografie klíčovou, posouvající uvažování o filmu. Ediční 

komise by měla dát prostor zastoupení publikací pro všechny obory. K informačním bázím patří rovněž 

priorita zjednodušit a relevantním obsahem důsledně naplnit fakultní web. 

 

Ráda bych také zahájila meziuniverzitní iniciativu zřízení institutu ombudsmana pro akademickou etiku 

– takovýto institut existuje v mnoha zemích a přispívá k obhajobě akademických svobod, férovému 

chování na akademické půdě a etice vědeckého výzkumu. Ochrana akademických svobod, podpora 

akademické samosprávy a etické chování ve výzkumném i pedagogickém procesu jsou pro mne klíčové 

hodnoty. Naše škola reprezentuje jak akademické prostředí, tak kulturu – obě mají jít svým chováním 

příkladem. Dnešní doba nás často přivádí do situací, které jsou z hlediska etiky nejednoznačné nebo 

obtížné na posouzení a nalezení řešení ohleduplného vůči všem zainteresovaným stranám. Oceňuji, že 

na AMU vznikla etická komise, která je standardem na vysokých školách. Ombudsman by pak měl být 

institut s celospolečenskou autoritou a také referenční orgán pro tyto etické komise. 

 

IV. 

PROVOZ A ZÁZEMÍ 

 

Podmínky pro práci, studium a tvorbu zahrnují vhodné prostorové a technologické zázemí, inspirativní a 

bezpečné prostředí pro tvůrčí proces a v případě zaměstnanců rovněž adekvátní ohodnocení. 

Umělecké školy vystupují vůči MŠMT různými kroky; na své straně mohu slíbit aktivní přístup, 

vycházející z přesvědčení, že zvýšení mezd je jedna z nejvyšších priorit ekonomické správy fakulty. A to 

na všech třech rovinách, jimiž lze zvýšení mezd dosáhnout: (1) systematické úsilí o navýšení příspěvku a 

dalších zdrojů rozpočtu ze strany MŠMT, koordinované s rektorátem a s jinými uměleckými školami a 

odbory, (2) navyšování příjmové části rozpočtu především prostřednictvím efektivity hospodářských 

činností přinášejících příjmy do doplňkové činnosti, (3) získání externích zdrojů jak z  menších grantů 

regionálních, tak velkých evropských (Creative Europe, Horizon 2020, Erasmus), včetně grantů 

výzkumných (vedle GAČR také TAČR).  

Z hlediska financí je rovněž nutné se zaměřit na znovudoplnění fondů, z nichž především FRIM (fond 

rozvoje investičního majetku) obdrží nové vedení fakulty ve značně nízkém stavu. Fondy jsou důležitým 

zdrojem jednak pro finanční stabilitu, jednak pro rozvoj fakulty. Finanční efektivitu akreditovaných i 

neakreditovaných programů pro zahraniční studenty je dobré pravidelně analyzovat, neboť se v této 

oblasti rychle rozvíjí konkurence nejen v ČR, ale hlavně v mezinárodním měřítku. FAMU disponuje 

vynikajícím technickým vybavením a měla by i nadále poskytovat špičkové pracoviště se zázemím, kam 

patří např. i investice do profesionálního odbavování projekce ze Studia FAMU. 
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Některé obory potřebují více žadatelů o studium, což znamená důslednou komunikaci o přijímacím 

řízení na střední školy, podpořenou například spoluprací FAMU studentů s předměty a kroužky filmové 

výchovy (kterých už funguje v ČR mnoho) a s festivaly středoškolské studentské tvorby. Podpořit je tedy 

třeba přímý kontakt s talenty, aby byla FAMU při zvažování, kam odešlou přihlášku, jejich školou první 

volby. 

 

Prostředí musí být bezpečné pro všechny, kdo v něm působí – nikdo se nesmí cítit šikanovaný za své 

názory, bát se projevit svoje přesvědčení anebo identitu. Vedení fakulty musí učinit všechno, co je 

v jeho silách, aby předcházelo nebo řešilo nerovné zacházení. Jak ve vztahu ke katedrám, tak ve vztahu 

k zaměstnancům a zaměstnankyním a také ve vztahu ke studentům a studentkám. Řešení, která by 

uspokojila úplně všechny, neexistují. Avšak přístup založený na empatii, vyslechnutí všech hlasů a 

věcné, argumentované diskusi zakládá půdu pro prostředí, v němž může být nesouhlas konstruktivní a 

produktivní silou, kde různost názorů může obohatit myšlení i jednání tak, aby bylo férové. 

 

EKOLOGICKY OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ 

Uvědomuji si vážnost a naléhavost ekologické krize, uprostřed které žijeme, a proto bych se ráda 

zaměřila na snižování uhlíkové stopy fakulty i činností na ni navázaných. Pokusila bych se zavést 

hodnocení uhlíkové stopy jako jedno z kritérií ve výběrových řízeních při zakázkách. Podporovala bych 

používání pozemní dopravy místo letecké (např. podmínění grantového příspěvku využitím pozemní 

dopravy, rovněž ale i poskytnutí adekvátního času na služební/studentský výjezd tak, aby časově 

náročnější pozemní dopravu umožňoval). Pro omezení akademického létání je možné více využívat 

telekonference (AMU to již teď umožňuje telekonferenční infrastruktura provozovaná sdružením 

CESNET a na technické vybavení a podporu lze získat dodatečné finanční zdroje). Přechod na odběr 

elektřiny od dodavatele poskytujícího energii z obnovitelných zdrojů považuji za zásadní 

infrastrukturní krok vyžadující jednání na celoškolní úrovni, které bych iniciovala. 

Z hlediska adaptací bych se pokusila zejména najít a zavést opatření pro snižování spotřeby vody.  Tato 

opatření bych doplnila snižováním celkové ekologické stopy, zejména zavedením tzv. „zeleného 

nakupování“. 

 

Možná ještě více než nad ekologickým fungováním školy jako budovy a instituce je třeba posilovat 

environmentální zodpovědnost ve vztahu k tomu, co FAMU učí studenty s ohledem na jejich budoucí 

profesi a postupy práce – tedy jaké povědomí získají o zátěži, kterou kinematografie jako rozsáhlý, 

technologicky náročný průmysl způsobuje, a jak je možné negativní dopady produkce a distribuce filmů 

alespoň částečně snížit. Iniciativy jako Reel Green a Green Production Guide mohou sloužit jako 

inspirativní ukázka, jak je možné zavádět do praxe udržitelnou filmovou produkci, založenou mimo jiné 

na snížení dopravních nákladů, spotřeby energie a vody při natáčení či na promyšleném zpracování 

odpadů vzniklých při natáčení. V kontextu FAMU bych usilovala o větší zapojení těchto témat a metod 

do výuky (např. formou modulů) a o používání praktik environmentálně šetrné produkce při natáčení 

školních cvičení. 

Všechna tato opatření by nicméně neměla dopadnout na členy a členky akademické obce jako 

nepřiměřená zátěž. Naopak akademickou obec bych chtěla jak přizvat do nastavování politiky a 

strategie v těchto otázkách, tak ji motivovat k aktivnímu zapojení. 

 

PROSTOR A PRACOVIŠTĚ 

Získání nové budovy pro školu je časově a diplomaticky náročný proces a bylo by nezodpovědné 

slibovat jeho realizaci v rámci funkčního období; přesto považuji za svou prioritu intenzivní úsilí o její 

získání v co nejkratším termínu. V součinnosti s rektorátem AMU bych co nejdříve zahájila (resp. 

navázala na) jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a relevantními vládními pracovišti. 
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Ideálním cílem je získání nových prostor (ať by šlo o prostory Nákladového nádraží Žižkov, o němž již 

probíhají jednání, anebo jiné), které by vyhovovaly potřebám výuky, aby účelně doplnily stávající 

prostory.   

       

V. 

KDO JSEM 

 

Na závěr bych se ráda představila a poukázala na některé zkušenosti a kompetence, které jsou 

relevantní k předkládané koncepci. 

Moje rozhodnutí o nasměrování vkládané energie, nadšení a úsilí byla vždy motivována přesvědčením, 

že má smysl instituce inovovat a posouvat tak, aby byly excelentní směrem dovnitř i navenek. Je pro mě 

podstatné k rozvoji oblasti, v níž působím, aktivně přispět, vytvářet a podporovat místa pro myšlení a 

tvorbu. Ať už jsem vstupovala do dlouho existujících organizací anebo je sama zakládala či 

spoluvytvářela, klíčové pro mě bylo a je vytvářet prostor pro kritické a tvůrčí myšlení, interdisciplinární 

propojení, prohlubování poznání a svobodné vyjádření, a zároveň se chovat odpovědně vůči svému 

oboru i společnosti. 

Během mého působení v kinematografii bylo těžiště mé práce v zevrubném poznávání zahraničních 

kinematografií různých regionů – jejich historie i současnosti. Navazování kontaktů s osobnostmi 

různých profesí, poznávání institucí, jako jsou produkční a distribuční společnosti, filmové instituty, 

festivaly, galerie, školy, a spolupráce s tvůrci napříč světem bylo a je podstatnou částí mé každodenní 

práce.  

Oceňuji filmy, které obohacují a posouvají pohled na svět, prohlubují jeho poznání i problematizaci, ale 

rovněž ty, jež dokážou publikum bavit či překvapit. Za významné pokládám rozvíjení kvalitní žánrové 

tvorby, avšak také prostor pro experimentování, hledání nových cest filmového výrazu a osobitého 

vyjádření. Díky své dramaturgické práci jsem v každodenním kontaktu se současnou světovou tvorbou. 

Mám přehled o filmovém průmyslu, především díky pravidelným návštěvám filmových festivalů, trhů a 

programů pro filmové profesionály. Ve své kurátorské činnosti se v posledních třech letech zaměřuji 

také na tvorbu v médiu virtuální reality, kterou zkoumám i prakticky a technicky (absolvovala jsem 

tréninkový program VR Creators Lab), z hlediska možností prezentace (ročně vidím desítky těchto děl na 

festivalech a v galeriích), i teoreticky (sleduji kritickou a teoretickou reflexi tématu a sama o něm píšu). 

V rámci dramaturgické práce vidím ročně na dvě stě prací studentů z českých filmových a výtvarných 

škol. 

Cílem mého profesního úsilí byla vždy koncepční práce na rozvoji institucí a projektů. Ať už se jednalo o 

MFDF Ji.hlava, Nakladatelství AMU anebo nakladatelství Nová beseda. Všechna tato prostředí 

vyžadovala ideový i manažerský růst, zodpovědné finanční vedení, motivování spolupracovníků. Jako 

ředitelka Nakladatelství AMU jsem také poznala institucionální fungování AMU. Vedle vize rozvoje 

nakladatelství a vedení výroby knih jsem vytvářela strategie propagace a marketingu, řízení prodeje a 

distribuce (zvýšení tržeb z prodeje o 40 %), správu rozpočtu (ve struktuře, jakou mají i rozpočty fakult) či 

zahraniční kontakty. Ze zkušeností v rámci MFDF Ji.hlava mohu kromě dramaturgické a networkingové 

práce uvést například Konferenci Fascinace, která pomáhá českým tvůrcům najít distribuci a prezentaci 

jejich děl v zahraničí. Mám zkušenosti s různorodými domácími i mezinárodními granty – jejich 

přípravou i správou (aktuálně jsem hlavní řešitelkou grantu TAČR, který Nová beseda realizuje ve 

spolupráci s MUNI a UPOL). Díky mnohaleté pedagogické činnosti – především na Masarykově 

univerzitě, ale také příležitostně na FAMU, Univerzitě Karlově, Univerzitě Palackého a Vysoké škole 

múzických umění – citlivě vnímám potřeby, podobu zázemí a komunikace s pedagogy a zodpovědný 

přístup ke studentům. 


