
Dobrý den všem členům AO FAMU, 

jmenuji se Rozálie Brožková a jsem studentkou 1. ročníku magisterského studijního programu na 

katedře produkce. Na této škole, na které mi hluboce záleží a ke kterém chovám úctu, studuji už 5 let. 

Škola za tuto dobu prošla z mého pohledu velmi zajímavým vývojem, který je současnou situací 

nešťastně pozastaven. Pro nás všechny je toto covidové období obdobím frustrace, protože nemůžeme 

realizovat své projekty, jejich možnosti financování jsou omezené a někteří propadají depresím. 

Nepodařilo se nám si vzájemně pomoci a podpořit jeden druhého, místo toho se nevkusně urážíme a 

útočíme na sebe. Na sociálních sítích, prostřednictvím médií. Je to situace, která není nikomu příjemná. 

Od studentů slýchám, že škola selhala v podpoře duševního zdraví. Na druhou stranu pozoruji frustraci 

pedagogů, kteří v tomto ztíženém období přednáší v Teamsech plných vypnutých obrazovek, kdy ani 

netuší, zda student ještě na druhém konci poslouchá.  

Kandiduji do senátu především proto, že věřím ve zdravou míru angažovanosti, která z mého pohledu 

prospívá nejen škole, ale i společnosti. Několik let jsem organizovala seznamovací zájezd do Poněšic, 

který je pro studenty prvních ročníků zásadní zkušeností. Zapojuji se pravidelně do evaluací, jelikož 

zpětná vazba je důležitá a všechny posouvá kupředu. Spolupracovala jsem na projektech se studenty 

KR, KDT, KK a nyní se intenzivně věnuji spolupráci s KAT a KSS. Vážím si všech, kteří jsou ochotni si 

ukrojit ze svého volného času a něčím přispět svému okolí. Účast v Akademickém senátu FAMU není o 

politických ambicích nebo vlivu, je to zejména práce. Práce, při níž musí být člověk odpovědný a pečlivý. 

Nechci vzletně popisovat cíle a agendu, kterou bych chtěla vykonávat, jelikož zákon a jednací řád AS 

FAMU hovoří velmi jasně, jaké jsou kompetence senátorů.  Ale pokud bych si mohla přeci jen dovolit 

zmínit pár věcí, které by si z mého pohledu zasloužily pozornosti a které bych ráda iniciovala, jsou to: 

● Usilování o upřesnění parametrů pro udělování stipendií, jejich výše a rovnoměrnost mezi 

studenty jednotlivých kateder. Specifikace podmínek získání stipendia, aby fungoval jeho 

motivační účinek. 

● Upřesnění parametrů při rozdělování prostředků v rámci vnitřního grantu. Otevření diskuze 

nad sestavením komise a hodnocením přihlášených projektů. Iniciace diskuze ohledně 

podpory projektů také v jejich distribuční fázi. 

● Bezpečné prostředí pro natáčení – k tomuto bodu ve zkratce zmíním, že připravujeme na 

katedře produkce modul o bezpečnosti ve filmové výrobě. Edukaci z hlediska bezpečnosti 

bychom z mého pohledu měli na škole rozšířit na všechny realizační katedry, abychom byli do 

budoucí praxe poučeni o rizicích a potenciálních právních důsledcích. Tento bod podporuje i 

ředitel Studia FAMU Ondřej Šejnoha a doufám, že se v dohledné době podaří jej uskutečnit. 

● Společné Poněšice pro produkci, scenáristiku a režii za účelem prohloubení spolupráce a vývoje 

společných projektů. 

● Iniciovat vznik online katalogu všech studentských projektů, které jsou aktuálně ve vývoji, díky 

němuž by kreativní katedry mohly snáze najít partnery ke spolupráci mezi studenty ostatních 

kateder.  

● Otevření diskuse nad konáním veřejných výběrových řízení na posty vedoucích kateder. 

Na závěr bych chtěla vyjádřit podporu ostatním kandidátům a ocenit jejich iniciativu se do voleb letos 

přihlásit. Zároveň se vám všem musím upřímně omlouvit, ale nebudu se moci zúčastnit představení 

kandidátů dne 24. února z důvodu natáčení. Věřím, že moji neúčast nebudete zaměňovat s lhostejností 

vůči celé akci, a samozřejmě vás nechci ochudit o možnost klást mi dotazy. Budu vám tedy během 

následujícího týdne k dispozici na emailu: rozabrozkova@gmail.com.  

 

mailto:rozabrozkova@gmail.com


Děkuji za vaši pozornost a přeji všem především zdraví a pozitivní myšlenky! 

BcA. Rozálie Brožková 

 


