
Na FAMU čtvrtým rokem studuji kameru. Zdá se, že si o mě někteří mí spolužáci a pedagogové 
myslí, že se umím věcně vyjadřovat i k problémům jiného druhu než je odraznost pleti na slunci. 
Protože jim důvěřuji, vzala jsem jejich nominaci jako poklonu a rozhodla se letos kandidovat do 
senátu FAMU. Ráda bych zde nicméně reprezentovala víc než názor studentů katedry kamery.


Smysluplný dialog 
FAMU je specializovaná. Většina z nás studentů nastoupila na školu z víceméně jasnou 
představou o tom, co přesně chtějí u filmu dělat. Jednotlivé katedry FAMU jsou světy samy o 
sobě. O co jsme techničtější, o to víc máme svůj jazyk a svoje způsoby přemýšlení. Neustále 
mluvíme o potřebě dialogu, ale skutečnost pokulhává za našimi slovy. Současná doba a 
COVID-19 naše odlišné světy dál rozdělily a to je fakt. Nepotkáváme se ani na chodbách, ani v 
hospodách, ani na natáčení, a je mnohem těžší, pokud jsme jen v omezeném kontaktu se 
spolužáky našeho oboru, vnímat svět očima ostatních. Snadno se říká, že je potřeba vést dialog, 
ale v praxi to znamená naslouchat potřebám jinak smýšlejících a to dá práci. Protože zcela v 
souladu s vaší představou o typickém kameramanovi práci navíc považuji za bonus a radost, 
snažila jsem se v rámci své kandidatury obejít co nejvíc kateder, abych alespoň částečně zjistila, 
jak se ve svých potřebách liší, a to je podstata mého primitivního programu. Pokud má senát 
FAMU zodpovědně regulovat chod školy, pak s ním chci být obeznámena tak, abych brala v potaz 
potřeby jednotlivých oborů. 


Ze všech problémových otázek, na které jsem v posledním měsíci narazila, bych ráda zmínila tři.


Zahraniční studenti 
První je naléhavá situace zahraničních studentů, které epidemiologická opatření zasahují 
nejpalčivěji. Nemohou točit cvičení, na která jim nepřispívá stát, jejich pobyt v České republice je 
často omezený a nemají dnes žádnou záruku, že se jim dostane vzdělání, za které velmi draze 
platí a pro které sem přijeli. Jejich situaci bychom měli řešit společně. Považuji za významné a 
nutné, aby byli v senátu FAMU zastoupeni jako součást jediné FAMU, podobně jako čeští a 
zahraniční studenti programu CINKK tvoří jedinou katedru kamery.


Kvalitní pedagogové 
Vnímám aktuální potřebu respektu k autoritám s významnou praxí, které stojí v základu FAMU. 
Všichni toužíme rozvíjet svá jedinečná já, ale na FAMU jsme, myslím a doufám, nepřišli znovu 
vynalézat kolo. Přišli jsme kvůli tradici, která slibuje hlubší vzdělání než jiné české filmové školy. 
Zpětnou vazbu pedagogů, kteří výrobou filmů v konkrétních profesích strávili podstatnou část 
života, těžko nahradí dvouhodinové masterclassy, jakkoli jsme za tyto všichni vděční. Zkušenost 
představuje nenahraditelnou kvalitu, která zajišťuje úroveň školy, aniž by rozporovala kontinuální 
inovaci jednotlivých oborů.


Čerstvý vzduch 



Všichni potřebujeme čerstvý vzduch a inovace je pro udržení úrovně FAMU nutná podobně jako 
zkušení profesionálové. Televizní formáty i herní design jsou neodmyslitelnou součástí dneška a 
pokud nechceme žít v minulosti, musíme najít způsob, jak je do školy integrovat. Tento způsob 
vyžaduje nicméně domyšlené zajištění po finanční, kapacitní i odborné stránce.


Před FAMU jsem vystudovala fyziku a část svého studia věnovala výzkumu v oboru kvantová 
optika. Upřednosťuji racionální a konstruktivní debatu, domýšlení důsledků rozhodnutí jakéhokoli 
druhu a obsah před množstvím slov. Jednací i volební řád FAMU jsem si pečlivě přečetla a dál 
nemám ke své kandidatuře co říct.


