
Dobrý den, jmenuji se Asmi a ucházím se o zvolení do Akademického senátu AMU, kde chci hájit zájmy všech 
studentů, univerzity a pedagogů. 
 
Vedla jsem rozhovory s lidmi z těchto skupin s cílem zjistit, co z jejich osobního pohledu funguje a co ne. Některé ze 
zmiňovaných problematik uvádím níže: 
 

● Pandemie vytváří časový i finanční tlak. Výuka se obecně ruší a projekty se zpožďují. Tím pádem studenti nezískávají 
vzdělání, kvůli kterému na FAMU přišli. Některé skupiny jsou zasaženy hůř -  další finanční tlak v případě 
zahraničních studentů. Ti budou muset absolvovat i bez některých zásadních zkušeností a dovedností, a budou se 
potýkat se splácením studentských půjček. To bude mít negativní dopad na renomé univerzity.  

 
● Názory a problémy zahraničních studentů nejsou nikde reprezentovány, tito studenti nemohou tvořit aktivní součást 

obce FAMU.  
 

● Mezi katedrami a vedením se tvoří hluboké příkopy nesouhlasu, které brání spolupráci a kreativním řešením.  

 
Domnívám se, že existuje způsob, jakým můžeme všichni pracovat, studovat a bavit se společně.  
 
Přestože nás pandemie srazila na kolena, dala nám i možnost znovu se postavit na nohy, a být silnější a moudřejší. 
Tahle vize platí pro všechny a zaměřuje se na tři témata 
 
Komunikace 
Na základě rozhovorů z posledních dvou měsíců mám pocit, že v systému chybí solidarita. Chci překlenout tuto 
propast a zavést hojný dialog a spolupráci mezi studenty, pedagogy a vedením. Budovat prostředí, které nás spojuje, 
umožňuje nám být lepšími filmaři a lépe naslouchat ostatním. Potřebujeme podpůrný systém, zejména teď, a také 
potřebujeme silnou síť absolventů.  
  
Spolupráce 
V minulém semestru měli studenti prvního ročníku CINKK výuku společně s českými studenty u Klause Fuxjägera a 
Jakuba Felcmana.  V těchto seminářích jsme se seznámili a fyzicky spolupracovali při workshopu Martina Štrby. Byla 
to jediná příležitost dostat se na plac a navzdory jazykové bariéře jsem se během natáčecích dnů naučila nejvíc. Bylo 
by skvělé, kdyby zahraniční studenti měli víc takových hodin a workshopů. Zahraniční studenti přinášejí kulturní 
diverzitu, jiný pohled a jiné metody řešení problémů.  Obohacují školní prostředí a umožňují univerzálnější filmařinu. 
Navrhnu proveditelná řešení jako jsou praktické workshopy během léta, výuka navíc, sledování profesorů při 
natáčení atd.  
Inspiraci a možná řešení můžeme získat z profesionálního prostředí a univerzit jinde ve světě. Například ve 
Vancouveru nosí štáby dvě roušky a štít. Protokoly ochrany musí zkontrolovat ustavený výbor bezpečnosti práce, a 
ochrana se musí přizpůsobit změně okolností, aby mohla práce pokračovat. Filmové štáby po celém světě to 
nějakým způsobem zvládají, takže my můžeme také 
  
Řemeslo – Zvládnutí základů, abychom se dokázali přizpůsobit novým technologiím  
Chápu, že FAMU jako škola je založena na tradici, a domnívám se, že tradice jsou pro studenty zásadní. Cílem této 
univerzity je vychovávat skutečné filmaře. Proto se musíme naučit základům. Zvládnutí filmového jazyka a jeho 
vývoje nám umožňuje převádět umění a řemeslo filmařiny do měnících se formátů i technologií.  
  
Shrnu-li to, chci pouze přispět k bohaté historii FAMU tím, že jí pomůžu přizpůsobit se rychle se měnícímu světu. 
Doufám, že se nám podaří vybudovat dynamickou kulturu rychlosti, odolnosti a neustálé výměny nápadů s cílem 
podporovat tvořivost.  
  
 



Myslím, že zásadní schopnosti pro pozici v senátu jsou, mimo jiné: 
● Umění empaticky naslouchat 

● Umožňovat lidem setkávat se 
● Zahajovat nové věci 

Věřím, že pro tuto roli mám odpovídající zkušenosti. 
  
O mně 
Narodila jsem se v Indii, na studia se odstěhovala do Kanady a pracovala tam jako střihačka. Praha je mým třetím 
domovem. Život a práce v těchto naprosto rozdílných prostředích mě naučily rychle navazovat nové vztahy a věřím, 
že změna je stálá a vítaná ve všech oblastech života.  
FAMU má v mém srdci speciální místo; je to jediná škola, na kterou jsem se hlásila. Minulý rok byl plný překážek a 
bitev pro každého z nás. Budu-li zvolena do senátu, hodlám pracovat tak, abych nám všem přinesla rovnováhu a 
podporu. 
Titěrný virus zastavil fungování celého světa. Můžeme se buď litovat, nebo se vrhnout do tohoto nového světa a 
přivítat změnu. A zahájit ten proces v samotném Akademickém senátu. 
  

 


