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Mým prvotním impulsem pro kandidaturu do AS byla reprezentace spolku FAMU 
pro klima a myšlenek, které zastává. Naše společnost čelí čím dál výraznější 
klimatické krizi a jsme ve stadiu, kdy si nemůžeme dovolit čekat. Boj za klima je 
velmi složitý, náročný a vysilující, ale je nadmíru důležité tuto agendu neustálé 
opakovat a připomínat nezbytnost řešení tohoto problému.

My, jako univerzita, bychom měli nejen jít příkladem, vytvořit udržitelné a 
ekologicky šetrné prostředí v rámci našeho fungování a našich tvůrčích procesů, ale 
zároveň bychom se měli tématu aktivně věnovat a šířit ho dále do společenského 
prostoru, kde se závažnost tohoto problému dostatečně nereflektuje. S FAMU pro 
klima se touto agendou zabýváme. Pořádáme promítání filmů s environmentální 
tématikou a následnou diskuzí s odborníky a autory, řešíme kroky vedoucí k 
udržitelnější FAMU a komunikujeme naše podněty s rektorátem skrze 
Environmentální panel AMU, který vznikl i z naší iniciativy.

K řešení závažných problémů je ale potřeba vytvořit prostředí, kde se dá citlivě, 
otevřeně a konstruktivně diskutovat. Vynechat osobní útoky a naopak využívat 
empatie a naslouchání. Na FAMU něco takového bohužel chybí. Rád bych otevřeněji 
komunikoval agendu akademického senátu a snažil se jí dostat blíže ke studentům a 
studentkám tak, aby věděli, čím se senát aktuálně zabývá a k čemu je důležité se 
vyjádřit. Je potřeba zásadní otázky fakulty otevřeně řešit na katederních schůzích 
citlivě, aby dostali prostor i lidé, kteří se nedokáží prosadit přes nejsilnější hlasy, a 
posléze je řešit na plénu akademické obce. Fungování kateder je v celkové 
komunikaci velmi důležité. Katedry by neměly fungovat jako homogenní celky, ale 
měly by naopak uvolňovat místo k projevu jedinců a vzájemně se v diskuzích 
posouvat. Prostředí, kde se studentky a studenti bojí komunikovat, že jsou terčem 
urážek, pomluv nebo dokonce sexuálního obtěžování, je velmi nebezpečné a 
nezdravé. Je potřeba, aby se studentky a studenti cítili na své katedře bezpečně a 
katedra jim poskytovala dobré zázemí nejen pro tvůrčí činnost, ale i pro kolektivní 
fungování v rámci školy.

Jedině v bezpečném prostředí naší fakulty pak můžeme zpracovávat a diskutovat 
současné společenské otázky a problémy. Jako filmová akademie ovládáme silné 
prostředky, které nám můžou výrazně pomoct při komunikaci s veřejností a plnění 
třetí role univerzit. Ta je dle mého názoru stejně důležitá jako vzdělání a výzkum.

Věc, která se zdá být v pozadí, ale je rovněž velmi podstatná, je přístup ke studentům 
a studentkám FAMU International. Jsou nedílnou součástí naší fakulty, je potřeba je 
tak vnímat a přistupovat k jejich výuce stejně pečlivě jako u jiných studijních 
programů.

Jsem na škole druhým rokem a i díky tomu můžu do senátu vnést perspektivu, která 
není zatížena předchozími osobními spory, a vnímat aktuální dění s odstupem. Je pro 



mě velmi důležité, jak se studenti a studentky na škole cítí a chci se s nimi upřímně 
bavit o jejich problémech a pak je v senátu zastupovat. Je potřeba nevnímat 
studentské senátory jako individuální autority, ale jako zástupce, kteří se o studenty 
zajímají a úzce s nimi komunikují. 


