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Myslím si, že je v našem společném zájmu, abychom v tom, co ve škole děláme, viděli
smysl. Abychom nemuseli ztrácet čas a energii nesmyslnými pravidly a obstrukcemi, které
stojí v cestě hladkému průběhu našeho studia a tvorby. Jednou z překážek podle mého
soudu je nedostatečné kreditové ohodnocení klauzurních filmů (nemluvím pouze o
režisérech, ale o všech, kteří se na nich podílí) a s tím spojená nadbytečnost některých
předmětů, které je nutné absolvovat. Ale je to také složitá komunikace se studiem Famu
nebo mezi některými katedrami.

Složitá komunikace je něco, co naši školu oslabuje dlouhodobě a je daná historicky. Ve
školních rozepřích se často skloňují jména bývalých děkanů, kauzy a křivdy z minulosti, ve
kterých se neorientuje nikdo, kdo na škole nestrávil posledních deset let a které na nás
(studenty) mají vliv více nepřímý než přímý. Problémy fakulty bychom měli definovat my, a
ne pedagogové, kteří si sebou nesou spory z minulosti.

Kdo má větší přehled o těchto praktických problémech než my, kteří je každodenně
zažíváme na vlastní kůži a musíme se s nimi potýkat? O důležitosti a smyslu aktivního
přístupu k akademické obci svědčí činnost studentské iniciativy “ Nemusíš to vydržet -
FAMU”, která ve svém dotazníku sesbírala stovku výpovědí a svědectví. Ačkoliv jejich
charakter a znění zatím neznáme - jejich závažné množství poukazuje na to, že ve škole
existují dlouho neřešené problémy. Ve zřízení nezávislého orgánu ombudsmanky pak vidím
snahu a ochotu současného vedení naslouchat problémům, kterým se v minulosti
nevěnovala dostatečná pozornost. Považuji to za ukázkový příklad smysluplného dialogu se
studenty, který napomáhá zdravému fungování akademické obce.

Jako senátor bych velmi rád takovému fungování akademické obce přispěl například
pravidelným pořádáním studentských plén ve spolupráci se studentskými ambasadory
jednotlivých kateder. Tímto způsobem bychom se mohli společně bavit o tom, s jakými
problémy se během studia a na svých katedrách nejčastěji potýkáme a jak je možné je řešit.
Zvýšit tak povědomí o tom, že studenti nemusí být ti, kteří školou jen prochází, ale měli by
být aktivní a hybnou silou, která svými podněty upozorňuje na nedostatky v jejím fungování
výuce atp. Podněty ke změnám, které mají skutečný smysl, musí vycházet od nás a ne být
vymyšlené seshora a debatovány ex post. Školu je nutné kultivovat tzv. “ zespodu ”.


