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Všichni žijeme poslední téměř rok a půl s krátkými přestávkami v módu distanční výuky. Ta 

dle mého názoru s sebou kromě sociální izolace a znemožnění studia praktických předmětů 

přinesla i to, že jsme se napříč fakultou smrskli do malých, maximálně ročníkových bublin, ze 

kterých lze jen těžko vnímat a ovlivňovat dění na našich katedrách, natož na celé škole. Tato 

nestandardní situace zdůrazňuje důležitost akademického senátu DAMU, neboť ten 

umožňuje studentům mít jak přehled, tak i hlas.  

Je jasné, že v blízké budoucnosti následujícího akademického roku bude hlavním tématem 

pandemie COVID-19 a řešení problémů jí způsobených, a to jak pro běžný školní provoz, tak 

i pro veškeré akademické orgány. Byť všichni doufáme v brzký konec současné krize, je 

zároveň nutné, aby se škola v případě další vlny poučila z posledního roku a byla lépe 

připravena na hybridní, v nejhorším případě i distanční způsob výuky a celkového fungování. 

V současnosti si totiž od své fakulty připadám velmi vzdálený, nejen fakticky, ale i 

metaforicky, a to kvůli neinformovanosti. Je zcela pochopitelné, že ve chvíli, kdy odpovědi 

nezná Vláda, ani Ministerstvo školství, tak je sotva můžeme znát my. Dle mého názoru však 

nám, studentům, schází i informace o tom, jaké konkrétní kroky fakulta, či celá AMU, podniká 

směrem k obnovení, či náhradě praktické výuky, a o jejich odezvě. Také chybí dostatečná 

flexibilita v ohledu reakční doby na měnící se opatření a zajišťování výuky všech předmětů. 

  

Jako cestu k řešení této situace, po které bych se jako se senátor vydal, vnímám důslednější 

oboustrannou informovanost, kterou může zprostředkovat právě akademický senát DAMU. 

Studenti dobře informovaní o vnitřním i vnějším dění týkající se studia se totiž mohou 

mnohem snáz spojit v silný studentský hlas a efektivněji komunikovat své potřeby, či návrhy 

fakultě, která může tyto podněty využít k zlepšení hybridní/distanční formy studia, ale i k 

dosahování kýžených výjimek pro umělecké školy. Stejně tak je potřeba s pomocí vlastních 

fakultních kandidátů úzce a pravidelně spolupracovat s akademickým senátem AMU, který 

má blíž k rektorátu a tedy i k dalším stupňům s vyšší rozhodovací pravomocí. Navrhl bych v 

tomto ohledu také navázání kontaktu s akademickými orgány z dalších uměleckých škol. 

 

Přál bych si, abychom ze současné krize vyšli při síle a plně připraveni se opět věnovat 

posouvání fakulty dál, ať už prostředkem iniciativ interních, jakou je například „propojování 

kateder”, či snah přesahujících divadelní obzory, tedy například snaha o ekologickou 

udržitelnost. 

 


