
Kandiduji 
 

Situace na FAMU může na první pohled působit nepřehledně. Cítím potřebu opět 
kandidovat, aby se studenti nestali hlavní obětí této nepřehlednosti. Historie posledních 
dvaceti let této školy obsahuje několik zvratů, ve kterých především pedagogický sbor hledal 
svou „stranu“. Toto hledání se odvíjelo nejen od osobních vztahů a vzájemných sympatií, ale 
především od pojetí a přístupu k tomu, co lze nazývat tradicí a reformou v nejobecnějším 
slova smyslu. Mezi těmito dvěma způsoby myšlení je totiž potřeba hledat minimálně 
rovnováhu, ale dost možná je především reformní princip (evoluční proměna) něčím, co 
udržuje takovouto instituci dlouhodobě v pohybu. Tento pohyb se může zdát pro někoho 
nesmyslný, radikální, neuctivý, popírající zásluhy a autority, může dokonce vzbuzovat 
iracionální obavy. Každá tradice ale byla kdysi nějakou formou reformy. I tradice se tedy 
musí proměňovat. Žádné zásluhy negarantují výsadní postavení ani privilegovaná zacházení. 
Celek školy nestojí a nikdy nestál na jednotlivých osobách, ale na principu svobodného a 
kritického myšlení, otevřenosti novým impulzům, vzájemném respektu a demokratické 
diskusi. Vyvolávání ducha minulých střetů oživuje pouze starou nenávist, které už dnes nikdo 
ani nemůže rozumět. Je rok 2021.  

Akademický svět musí být samozřejmě naplněn osvojováním znalostí a dovedností, 
rozvíjením talentu, ale stejně tak musí zůstat permanentně otevřený. Musí poskytovat šanci 
studentům hledat si svou vlastní cestu, uvědomovat si svou vlastní hodnotu a definovat svou 
vlastní identitu. Bez v tomto smyslu lidské celistvosti jsou jakékoliv dovednosti a znalosti 
ničím. Mohou pak sloužit čemukoliv.  

Vysoká škola má být vždy chráněným místem, do kterého sice vstupuje okolní svět, 
ale studenti požívají po omezený čas větší míru svobod a respektu, než se jim možná dostane 
v jejich dalším životě. A to jim dává šanci růst. Akademická půda by neměla být místem 
politického boje se všemi jeho záludnostmi a bezohlednostmi. Akademičtí funkcionáři by 
neměli být politiky.  

V minulých letech se FAMU stala místem, kde se vedení více než studenty začalo 
obklopovat právníky, kde se začalo využívat velmi nestandardních metod, jak udržet svou 
moc, kde se orientace na dialog změnila na manipulaci lokální reality a obrana vlastních pozic 
a vlivů se stala důležitější než jakákoliv skutečná otevřenost. Metody, které k této obraně 
sloužily a slouží někdy i dodnes, jsou dle mého názoru v příkrém rozporu s principy 
akademických svobod.  

Rád bych, aby se škola stala opět místem, kde bude probíhat skutečná soutěž idejí, 
kde budou moci studenti mluvit o čemkoliv, podílet se na formování svého studia, pracovat a 
tvořit bez obavy, že mohou svým svobodným postojem vstoupit do siločar úplně jiných 
zájmů. Kandiduji proto, že cítím sympatie k takovémuto pojetí vysoké školy. Cítím, že nové 
vedení takovýto liberální postoj přináší. Je na úplném začátku své cesty, komplikované 
nesmírně obtížnými okolnostmi. Potřebuje férový prostor, a ne neadekvátně srážet za 
každou chybičku či dobře míněný krok k naplnění své vize. Kdo to nectí, prostě a jednoduše 
nechce, aby uspělo.  

Chci věřit, že tím nejpodstatnějším se opět stane student a pedagogické půtky lze 
řešit skutečným hledáním kompromisu. Chci, abychom se, studenti i pedagogové, ovlivňovali 
a od sebe navzájem učili. Vím, že to zní jako floskule, ale tohle je podstatné. Nepotřebujeme 
nekritický respekt ani úctu. Potřebujeme se vzájemně obohacovat napříč generacemi a 
potřebujeme si věřit. Chování a úkony, podporující paranoidní pojetí světa, kde všechny 
kroky lze vyložit jako záludné a úkladné snahy zničit své „protivníky“, definují rovnou 



akademický prostor jako bitevní pole. Nikomu to neprospívá. A každá takováto snaha 
vypovídá především o šiřiteli apokalyptických zpráv; o jeho světě a jeho myšlení.  

Nekandiduji, abych získal díl moci, který mohu vyměnit za jakékoliv výhody. 
Nekandiduji proto, abych pomáhal pouze své katedře, protože v senátu chci reprezentovat 
celou obec napříč obory, studenty i pedagogy. Nekandiduji, aby bylo ve škole uklizeno, svítili 
všechny žárovky nebo abych hledal peníze pro zvýšení platů. To všechno a spoustu dalších 
věcí bych jistě rád ve škole viděl. Ale není a nemůže to být v kompetenci akademických 
senátorů. Kandiduji, protože vidím otevřenost k vývoji a šanci na vybřednutí z mocenských 
zápasů, které ještě nikdy celku nic hodnotného nepřinesly.  
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