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Jmenuji se Jakub Philipp a jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia na katedře 
produkce, rád bych navázal i studiem v magisterském programu. Fakultnímu senátu bych 
chtěl nabídnout své zkušenosti, energii a chuť podílet se na vnitřním fungování fakulty. Do 
senátu kandiduji jako člen uskupení Společně na AMU – mé programové priority tak 
částečně vycházejí z programových cílů koalice, jsou však přizpůsobeny situaci na fakultě.  
 
Mé programové priority jsem se rozhodl shrnout do tzv. 3 + 3 cílů pro DAMU. Neznamená to, 
že budu přehlížet jiné povinnosti člena AS, pevně věřím, že i vzhledem k svému 
dosavadnímu studijnímu zaměření jsem k výkonu této funkce dostatečně kompetentní. Tyto 
3+3 body jsem dále rozdělil do 2 bloků. První nazývám “Krátkodobé cíle”, ty představují 
aktuální palčivé problémy fakulty, která souvisí s právě probíhající krizí a vypořádání se s ní. 
Druhý blok pak tvoří “Dlouhodobé cíle”, jejichž prosazení pro mě není menší prioritou, k jejich 
naplnění ale povede delší cesta. Níže představuji ony 3 + 3 cíle pro DAMU ve zkrácené 
verzi, plnou verzi programu budeme postupně zveřejňovat na stránkách spolamu a na IG 
@spolamu. 
 

3 + 3 cíle pro DAMU 

Krátkodobé cíle 
#1 Návrat k výuce: Skrze autoritu AS chci vést dialog s příslušnými orgány a napomoci co 
možná nejrychlejšímu návratu všech studentů k praktické výuce, která je pro umělecké školy 
naprosto klíčová. Stejně tak bych rád vedl dialog s vedoucími kateder, pedagogy a studenty, 
aby návrat ke kontaktní výuce mohl proběhnout bez komplikací. 
 
#2 Péče o studenty: Koronavirová doba ještě navýšila zátěž na psychiku studentů. Požaduji 
za nutné, aby na DAMU byl odborník, který by se o psychickou pohodu studentů staral. 
Zároveň navrhuji, aby fakulta zorganizovala diskuze s jednotlivými ročníky a zmapovala 
situaci napříč fakultou.  
 
#3 První ročníky: Studenti prvních ročníků se jen velmi těžko mohou osobně potkat, 
natožpak aby se poznali s ostatními studenty. Rád bych, aby se fakulta zasadila o plynulé 
zapojení současných “prváků” do běžného života kateder, a zároveň, aby nebyl jejich nástup 
ke kontaktní výuce stresující. 
 
Dlouhodobé cíle 
#1 Komunikace: Podle mého názoru je důležité zvýšit míru komunikace mezi senátem a 
členy akademické obce, zajistit získávání zpětné vazby od členů akademické obce týkající 
se vnitřního fungování fakulty a přinášet na jednání senátu témata, která jsou skutečně 
aktuální. 
 
#2 Digitalizace: Ač se všichni těšíme na návrat k offline výuce, digitální kompetence jsou pro 
fungování ve 21. století nezbytné. Rád bych podpořil digitalizaci tam, kde to studentům i 
pedagogům usnadní jejich fungování v rámci fakulty. 
 
#3 Propojování kateder: Tomuto tématu se věnuji společně se svým ročníkem už od mého 
nástupu na DAMU. Je důležité pokračovat v zakopávání příkopů mezi katedrami a 
podporovat spolupráci a neformální setkávání studentů napříč celou fakultou. Jeden 
z příkladů - chci, aby vedení fakulty navýšilo podporu směrem k celofakultním akcím 
(vánoční večírek, ples DAMU, festival Zlomvaz). 
 

https://www.facebook.com/spolamu
https://www.instagram.com/spolamu/
https://www.instagram.com/spolamu/


Více k jednotlivým bodům najdete na výše uvedených komunikačních kanálech. Tam si také 
rád vyslechnu vaši zpětnou vazbu k jednotlivým bodům, případně je možné mě osobně 
kontaktovat.  

 


