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SPOLUPRACUJME!  

 

Katedry na FAMU mají svoje různá specifika. To nejdůležitější je nám však všem 

společné: umění. Jsme a budeme odborníky ve svých oborech, víme jak na zvuk, 

jak na obraz, umíme o věcech přemýšlet, své řemeslo známe do posledního detailu 

a umíme si svoji uměleckou tvorbu obhájit. Z těchto umění však zapomínáme na to, 

co je pro naše obory společné a bez něhož se na škole, stejně jako v praxi, 

neobejdeme: umění spolupráce. 

Nejrůznější způsoby komunikace a spolupráce nejsou mezi námi ideální a to nejen 

vzhledem ke covidové situaci. Nesmíme zapomínat, že pro uměleckou školu je 

důležitý náš vzájemný kontakt. Film a jemu příbuzné druhy umění jsou na 

spolupráci závislé. Dobrá spolupráce začíná důvěrou, jak mezi námi, tak v instituci 

jako takovou. Nikdo neumíme všechno, někdo nevíme, jak se spoléhat na ostatní, 

na koho se obrátit a kde hledat pomoc. FAMU má být bezpečným místem, kde si 

různé způsoby spolupráce dovedeme představit a trénujeme je, zapomínáme však 

uvést je v každodenní praxi. Ve škole, stejně jako v životě nejsme sami. 

Jako vedoucí a pedagog katedry, která zajišťuje výuku řady kurzů pro všechny 

studentky a studenty naší školy, mám přehled o vzdělávacím provozu na FAMU. 

Jako člen řady orgánů školy (kolegium děkanky, oborové rady, nové fórum 

garantů,…) mám přehled o našem akademickém dění a životě školy. 

Do senátu bych rád přinesl jak své dlouhodobé zkušenosti s působením na 

českých uměleckých školách, stejně tak i svoji dřívější zkušenost člena jiných 

akademických senátů, v nichž jsem působil (člen senátu na FSS MU a 

místopředseda senátu UMPRUM). 

Jsem přesvědčen, že do akademického senátu mohu vnést racionální uvažování, 

snahu řešit problémy v co nejkratších možných termínech a dávat jasné zprávy 

celé naší akademické obci.  

Záleží mi na budoucnosti FAMU a budu se snažit, aby nám dávala smysl. 

 

 

 

 


