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Na FAMU jsem nastoupil v roce 2009 jako student katedry zvukové tvorby, kterou jsem úspěšně 
absolvoval. Momentálně zde dokončuji své doktorské studium a působím jako kmenový pedagog. Za 
tu dobu jsem měl možnost poznat školu z několika různých úhlů pohledu, stejně jako několik různých 
způsobů vedení (jak na u nás na katedře, tak na úrovni celé školy). Vnímám, jak se FAMU za poslední 
dekádu proměnila a jak je v určitých vlnách zmítána mnohdy vyostřenými debatami, které odvádějí 
pozornost od reálných problémů, kterými škola trpí. Považuji senát za orgán, který by měl přispívat ke 
kultivaci diskuse, kde by měla být zastoupená pluralita názorů napříč celou školou a snažit se tak 
přispívat ke konstruktivním řešením. O to víc vnímám jeho důležitost v současné době, kdy se celé 
studium odehrává online (a pravděpodobně ještě několik měsíců bude) a velká část z nás má tendenci 
upadat do „distanční letargie“. Myslím, že i senát by měl v současné době, nad rámec svých povinností, 
přispět k větší angažovanosti akademické obce a pomoci udržovat školu jako celek. Což je i jedna 
z mých motivací, proč kandiduji, aby byl senát otevřenější a proaktivně se snažil o komunikaci se 
studenty i pedagogy při řešení jejich problémů. 

 

Kromě této obecné ideji je několik témat, kterým bych se v rámci (či nad rámec) působení v AS FAMU 
rád věnoval 

- Podporovat a co nejvíce propojit nově vznikající obor herního designu s ostatními katedrami, 
jelikož zde vnímám velký potenciál, jak dát studentům z celé školy možnost proniknout do 
úplně nového odvětví, kde se mají možnost prosadit. 
 

- Usilovat o proporcionálnější zastoupení senátu napříč všemi katedrami. Každá katedra má své 
specifické potřeby a problémy, které často nepřesáhnou místnosti katedry, protože není nikdo, 
kdo by je na půdě senátu otevřel anebo může vzniknout pocit, že by se jimi senát nezabýval. 
Věřím, že kdyby měly všechny katedry zastoupení v AS FAMU, dalo by se podobným situacím 
předcházet. Stejně tak může podobné proporcionální zastoupení být prospěšné při samotných 
zasedání AS FAMU, kdy můžou zástupci jednotlivých kateder mít větší vhled do konkrétní 
problematiky spjaté s danou katedrou. 
 

- Podporovat studenty nejen v praktické části studia, ale i v teoretickém bádání, aby FAMU 
kromě úspěšných filmů a praktických prací generovala i větší množství kvalitních vědeckých 
výstupů. Jde jednak o prestiž FAMU jako vysoké školy, která má vychovávat nejen profesionály 
ve svém oboru, ale také osobnosti, které jsou schopny daný obor dále rozvíjet a obohacovat. 
S tím souvisí také zvýšení povědomí a zájmu o doktorské studium, protože s kvalitními 
teoretickými výstupy (recenzované články, diplomové práce, konference) a podporou 
doktorandů v jejich výzkumu souvisí nemalé finanční prostředky, které může škola potenciálně 
získat. 
 

- Pokusit se s vedením školy najít cestu k alespoň částečnému zpřehlednění webových stránek. 
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