
Programová koncepce 
 
Ze své vlastní zkušenosti vím, jak může vypadat nedemokratický systém, ze kterého 
pochází i žije část mé rodiny. Proto považuji AS FAMU za velmi důležitý kontrolní 
orgán, který umožňuje akademickou svobodu, o kterou je potřeba neustále pečovat a 
uchovávat ji. To je také jeden z důvodů, proč chci do akademického senátu 
kandidovat. Na druhé straně jsem si vědoma, že senát není výkonným orgánem, ve 
kterém člověk uplatňuje svůj program v pravém slova smyslu, proto chci především 
ukázat svůj základní přístup k řešení problémů a pohled na aktuálnější témata, která 
ve škole řešíme.  
 
FAMU se od jiných uměleckých škol liší tím, že má katedry, které jsou propojené a 
musí vzájemně spolupracovat. Proto spory, které trvají několik desítek let a studentů 
se v zásadě nedotýkají, přesto nejvíce ovlivňují právě je. Myslím, že by tyto spory 
neměly být překážkou v navazování jakýchkoliv spoluprací či vzájemných vztahů mezi 
studenty. V roli senátorky, jakožto zástupce všech studentů, budu naslouchat všem 
názorům i podnětům a nehodlám se stát součástí půtek, které mohou vytvářet dojem, 
že je škola rozdělena na dva nerozlučné tábory.  
 
Respektuji, že jsou katedry založené na odlišných principech a přístupech ke 
studentům, proto je důležité hledat způsob dialogu, který by vedl k nejlepšímu 
možnému řešení bez jakýchkoliv osobních útoků. Rozdílnost názorů a věcná diskuse 
je jedna z dílčích principů zdravé a svobodné společnosti, která k naší škole patří. 
Senát je a má být místem, kde se tyto věci řeší rozumně a pokud možno na prvním 
místě. Jakékoliv podněty a stížnosti by měly být řešeny oficiálně a na orgánech jím 
určených. Je třeba spolu mluvit co nejvíce osobně, méně přes sociální sítě, které nutí 
zaujímat jednoduchá stanoviska blízká souhlasu, či nesouhlasu a mohou eskalovat 
konflikty. Sama jsem k diskusi na sociálních sítích velmi opatrná a raději preferuji 
osobní dialog (v této době online dialog), který byl na škole vždy zdrojem tvůrčích 
nápadů a neotřelých myšlenek.  
 
Chápu pilotní program a model součinnosti fakultní psycholožky s ombudsmankou a 
velmi podporuji, že se na něm bude podílet právě sdružení Konsent, které se věnuje 
předcházení sexuálního obtěžování a dalších patologických jevů. Myslím, že řešení 
těchto problémů je velmi důležité a slibuji, že se v roli senátorky budu snažit, aby tato 
témata nezapadla a budu nápomocná při jejich řešení. Přesto si myslím, že by do 
budoucna měla být vedena důkladná debata, která by v nejlepším případě vedla k 
tomu, že pozice ombudsmanky bude na děkance nezávislá.  
 
Ráda bych iniciovala a podílela se na lepším vysvětlování fungování senátu i dalších 
orgánů školy hned v úvodu studia, přičemž bych sama kladla největší důraz na 
studentská témata – s jakými problémy a podněty se mají na něj obracet a také 
povzbuzovat, aby se toho neobávaly. Vím, že se v Poněšicích zástupci senátu všem 
prvním ročníkům představují, přesto cítím, že je potřeba tento systém uceleně, a 
hlavně srozumitelně vysvětlovat. Tento krok by mohl předcházet tomu, že studenti 
svůj problém neřeší, protože neví, kam nebo na koho se obracet. Koncept by se 
netýkal pouze českých studentů, ale především posluchačů zahraničních programů, 
jelikož jsou dlouhodobě vyčleňováni z chodu akademické obce. Měli by mít rovný 
přístup k informacím, zvláště vzhledem k výši prostředků, které musí na svoje 
studium vynaložit.   



 
Na závěr bych chtěla napsat pár informací o sobě: vystudovala jsem gymnázium s 
hudebním zaměřením. V roce 2017 jsem v rámci workshopu My street films natočila 
krátký snímek Černý most. Na základě toho jsem se přihlásila na Katedru 
dokumentární tvorby, kam jsem byla v roce 2018 přijata. Ve své tvorbě se soustavně 
zabývám tématy Blízkého východu, multikulturalismu a rasismu.  
Chtěla bych vysvětlovat a komunikovat problémy řešené v senátu všem studentům a 
v případě zvolení jsem připravena nést odpovědnost, která pozice senátorky obnáší. 
Budu se rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí tak, abych hájila principy 
svobody, rozumu a všeobecného respektu pro dobro školy a jejich studentů. 

 
 

 


