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Vždy pro mne byla a je důležitá vzájemná empatie – jak na úrovni lidské, tak institucionální. 

Je pro mne klíčové, že nekandiduji jako jednotlivec, nýbrž jako reprezentant akademické obce, 

tedy celého spektra přístupů a podnětů. Do akademického senátu se hlásím jakožto studentka 

FAMU, jež ale podstatnou část svého života směřovala spíše ke studiu na HAMU, mám tedy k 

oběma školám osobní vztah. Zároveň také často pracuji na projektech se studentkami a 

studenty DAMU. Je pro mne proto naprosto zásadní a přirozené propojení těchto zdánlivě 

neslučitelných světů a podporu mezifakultních spoluprací a vzájemného dialogu považuji za 

velmi důležitou.  

 

Pozice senátorky AMU pro mne znamená být myceliem – tedy stát se prostředníkem 

komunikace mezi jednotlivými články fakulty a zajistit tak potřebnou půdu pro úspěšný vzrůst 

a rozkvět celku. Pozice senátorky AMU pro mne znamená být otevřena naslouchání rozličných 

postojů a názorů, zpětné vazbě mezi studenty, pedagogy a jednotlivými fakultami a kontrolní 

role akademického senátu.  

 

AMU vnímám jako univerzitu s letitou tradicí a bohatou zkušeností. Má za sebou historii, na 

kterou může být právem hrdá. To ovšem neznamená, že by se těmito hodnotami minulosti 

měla nechat pohltit a usnout na vavřínech – naopak – důležité pro mne je dívat se vpřed a 

kolem sebe a věnovat pozornost svému okolí a nechat se jím inspirovat, stejně tak jako být 

inspirací. S tím je ale také spjatá konstruktivní kritika, která může podpořit rozvoj 

institucionální kultury. Jen těmito přístupy může škola motivovat studentky a studenty k 

uměleckému rozvoji pod svými křídly a k tomu, aby ji hrdě mohli nazývat “svojí” Almou mater. 

 

Z toho důvodu je pro mne dalším podstatným bodem určitě podpora inkluze a diverzity 

– univerzita by měla být místem, kde se každá/ý člen/ka akademické obce cítí maximálně 

vyslyšen/a, začleněn/a a podpořen/a, nehledě na svůj věk, gender, vyznání, či rasovou nebo 

politickou příslušnost. 

Následně nemohu nezmínit mé nadšení ze vzniku Environmentálního panelu na akademické 

půdě – myslím, že to byl skvělý krok vpřed a hodlám tento panel podporovat všemi mými 

silami, poněvadž jsem přesvědčena, že v boji za klimatickou spravedlnost je nutné provést 

konkrétní kroky směrem k co největší udržitelnosti a jsou to právě školy, které musí jít široké 

společnosti příkladem. 


