
Co pro vás mohu udělat: 

Zaprvé, tlumočit vaše požadavky, názory či přání. 

Zadruhé, prosazovat a zviditelňovat následující vize a témata: 

A) Myslím si, že je potřeba zasadit se o co možná největší kompenzaci neproběhlé výuky.  
Psychosomatické disciplíny se nedají učit pouze online. Neříkám, že jsme celou tou korona 
situací jen ztratili, ale je potřeba nahradit to, o co jsme přišli. Nespokojme se s argumentem, 
že se škola snažila poskytnout plnohodnotnou výuku a víc se s tím teď už nedá dělat. Budu 
v tomto ohledu hájit potřeby studentů a snažit se vyjednat co možná nejvíc prostoru pro 
nadstavbovou či spíše kompenzační výuku.  

Škola má ale často omezené možnosti nám pomoci. Je hezké mít vzletné plány a požadovat, 
aby nám bylo vyhověno, ale co dělat, když nebude možné vyjednat uspokojivou náhradu za 
rok bez kontaktní výuky? Je potřeba zkoušet a „zakoušet“ i kdybychom se měli jako studenti 
učit mezi sebou navzájem. Pokud by o to byl zájem, rád bych propojil studenty různých 
kateder, kteří by rádi učili, nebo se nechali učit svými kolegy.  

B) Větší otevřenost a informovanost ohledně psychického zdraví studentů.  Student umělecké 

školy nemusí být postavou ruského dramatu a pokud jí je, může si říct o pomoc. Jsou tu totiž 

možnosti pomoci! Víte o nich? Nevíte? V tom případě je potřeba o nich více mluvit! Studium 

psychosomatických disciplín je náročné a plné bolestných sebepoznání, mluvme o nich a 

pokud jsou na nás někdy příliš využijme pomoci.  

C) Jsem z malé katedry. Myslím, že malé katedry mohou být těm větším prospěšné v tom, že 

často dělají věci trochu jinak a mohou mít nový pohled na věc, jiný a objevný hlas. Je dobré, 

když slabší hlas nezanikne v halasu těch silnějších. 

Zatřetí, přispívat k tomu, aby senát zlepšoval kvalitu „života na DAMU“. Chtěl bych se zasadit o to, 
aby fungování senátu bylo co možná nejvíce konstruktivní a co možná nejméně řešilo nedostatek 
papírů na záchodech.  

Něco o mě: 

Jmenuji se Vojtěch Klinger a studuji magistra na KATaPu. Předtím jsem vystudoval Experimentální 
psychologii na University of Cambridge (také tam jsem byl studentským zástupcem) a kromě divadla 
se zajímám o terapii, kognitivní vědy a popularizaci vědy obecně.  

Proč chci do AS DAMU: 

Od mých spolužáků slyším občas hodně kritické poznámky vůči škole, ale málo kdo z nich tu kritiku 
konstruktivně tlumočí těm, kteří by s ní mohli nějak naložit. Já kritizuji samozřejmě také a ne málo, 
ale nedělá mi problém, říct komukoli v jakémkoli postavení, co si myslím, že by se mohlo změnit. A 
také bych řekl, že to dovedu říct klidně, konstruktivně a slušně.  

 


