
Harmonie, komunikace a rozpočet 

FAMU je mou srdeční záležitostí, proto kandiduji do senátu již podruhé. 

Za nejdůležitější považuji školu harmonizovat. Chci více porozumět potřebám všech kateder 
a stojím o komunikaci napříč celou strukturou školy. Jako vedoucí Katedry produkce mám 
vždy radost ze společných setkání na Realizačních poradách, kterých se osobně účastním a 
které jsme si vzali na produkci na starost a v intenzivnějším a organickém propojování 
kateder chci pokračovat i nadále.  

Sama z vlastní zkušenosti vím, jak krásné, inspirativní, ale i stresující a náročné studium na 
FAMU může být. Chci, a snažím se, aby studenti a studentky zažívali stejnou radost ze studia 
jako tehdy já, nicméně doba se změnila a obzvlášť v době (post)covidové čelíme daleko vyšší 
míře stresu a psychické zátěže než dříve. Proto je součástí kurikula naší katedry 
sebezkušenostní seminář zvládání zátěžových situací. Ten jsme po covidu i po aktivním 
přístupu studenta naší katedry a senátora Ondřeje Lukeše rozšířili o další témata týkající se 
zvládání stresu a potenciálně konfliktních situací a chceme je v rámci modulů otevřít pro 
celou školu.  
 
Procesování komplikovaných situací je ostatně přirozenou součástí naší profese - umět věci 
vykomunikovat, stmelovat, nacházet řešení vedoucí ke společnému cíli a zároveň spravedlivě 
trvat na dodržování pravidel a předpisů. 
 
Mým hlavním cílem v dalším potenciálním senátorském období je tedy především 
komunikovat - harmonizovat - stabilizovat naše prostředí na FAMU, jehož součástí mají být 
různé názorové a umělecké proudy. Všichni se v tom ale musí cítit bezpečně a to jak studenti 
a studentky, tak pedagogové a pedagožky. 
 
Dalším důležitým tématem je z podstaty mé profese rozpočet. Akademický senát je 
kontrolním orgánem školy a pokud budu nadále jeho součástí, chci zajistit, aby byl rozpočet 
transparentní pro celou akademickou obec, kdy hlavními tématy jsou rozpočty praktických 
cvičení a ohodnocení pedagogů a pedagožek, jež se studenty a studentkami mnohdy tráví 
hodně času nad rámec svých reálných úvazků a jejich finanční ohodnocení na katedrách je 
nerealisticky nízké.  
 
Harmonie možná není úderné a průbojné slovo, ale i protichůdné názory, či síly, když se 
navzájem pochopí, mohou vykonat mnoho. A o to se na FAMU budu snažit.  
Těším se na harmonickou spolupráci. 
Karla Stojáková 
 

 

 

 

 

 

 


