
Michal Lázňovský – kandidátský koncept 
 

DAMU jsem začal studovat v roce 1998 a od té doby se jí věnuji na „plný úvazek“. Už od studia jsem 

řídil DISK (přes 15 let) a od roku 2008 vedu katedru produkce. Už jako student a pak ještě několikrát 

jsem byl členem senátu AS DAMU i „velkého“ senátu AMU. V posledním období jsem fakultnímu 

senátu předsedal. Nedá se tedy říct, že bych byl revolučním kandidátem. To, co nabízím, je detailní 

znalost školy, dlouhodobý zájem o její vnitřní záležitosti a snad i erudice v organizaci a provozu 

veřejných organizací, kterými se zabývám i pedagogicky.  

Kandiduji zkrátka a jednoduše proto, že mi chod školy není lhostejný a chci přispět k jejímu hladkému 

fungování, férovému prostředí uvnitř a otevřené komunikaci navenek.  

 

AS DAMU jako „zákonodárný sbor“ 

Hlavní funkcí senátu je tvořit, aktualizovat a schvalovat vnitřní pravidla. V téhle oblasti je třeba ve 

spolupráci s vedením fakulty průběžně aktualizovat předpisy tak, aby odpovídali situaci, byly 

jednoduché, přehledné a moderní. V nadcházejícím období senátu považuji za prioritu „digitalizovat“ 

veškeré administrativní činnosti, aby byly co nejjednodušší a co nejméně zatěžovaly studenty a 

pedagogy. 

 

AS DAMU jako „ruční brzda“ i „plyn“ 

Senát má za úkol kontrolovat provoz školy a zaručit, že funguje transparentně, spravedlivě a 

hospodárně. DAMU nemá v téhle oblasti zásadní problémy. Vždycky je ale co zlepšovat. 

Např. rozdělování financí funguje férově a otevřeně, dominantně ale na principu „zvykového práva“. 

Dlouhodobě potřebujeme hledat způsob, jak rozdělení prostředků nastavit pružněji. Cílem je, aby 

rozpočet podporoval průběžnou aktualizaci a inovaci toho nejdůležitějšího – tedy jednotlivých 

studijních programů – ale i další aktuální priority. V nadcházející době, kdy se dají očekávat 

ekonomické dopady probíhající pandemie, to bude zejména maximální podpora ekonomicky 

nejohroženějších studentů i pedagogů v rámci naší komunity. 

 

AS DAMU jako otevřené fórum 

Senát je zároveň také komunikačním uzlem a diskusní platformou, která by měla zastřešovat debatu 

a spolupráci napříč všemi pracovišti fakulty, naslouchat studentům, pedagogům i ostatním 

zaměstnancům a moderovat diskusi o řešeních případných problémů. Má totiž nejen možnost změny 

navrhovat, ale i výlučné právo je v krajním případě na vedení fakulty i vymáhat. Ústředním tématem 

v tuto chvíli bohužel je – a ještě nějakou dobu bude – pandemie, resp. nápravy škod, které způsobila. 

Měli bychom ale diskutovat i tom, jaká z téhle krušné zkušenosti můžeme vytěžit pozitiva – např. 

v podobě smysluplného využití digitálních technologií, se kterými jsme se naučili pracovat, nebo širší 

mezinárodní spolupráce, ve které se otevřely nové možnosti. 

Senát také musí sebevědomě zastupovat DAMU navenek a v koordinaci s dalšími orgány školy se 

vyjadřovat ke společenským tématům a událostem nejen v oblasti kultury. Svým dílem by měl přispěl 

k obraně, podpoře a šíření hodnot, které napříč fakultou sdílíme. V současnosti není v tomhle směru 

nouze o témata a není důvod si myslet, že v nadcházejících měsících a letech to bude jinak.  



Michal Laznovsky – election statement 

I began my studies at DAMU in 1998 and since then I have been devoting myself to the school on 

"full time". I was appointed managing director of the faculty theatre DISK during my studies (and led 

it for over 15 years) and since 2008 I have been chairing the arts management department. Already 

as a student and then several more times as an academic I was a member of the DAMU senate and 

the superior AMU university senate. During the last term I have chaired the faculty senate. So I would 

not cannot say that I could be called a revolutionary candidate. What I offer is a detailed knowledge 

of the school, a long-term interest in its internal affairs and perhaps even erudition in the 

organization and operation of public organizations, which I also deal with as a lecturer. 

In short, I run for the election because the school is dear to me and I want to contribute to its smooth 

functioning, fair environment inside and open communication outside. 

AS DAMU as a "legislative body" 

The main function of the Senate is to create, update and approve internal rules. In this area, in 

cooperation with the faculty management, it is necessary to continuously update the regulations so 

that they correspond to the situation, are simple, clear, and modern. In the forthcoming period of 

the Senate, I consider it a priority to "digitize" all administrative activities so that they are as simple 

as possible and burden the students and teachers as little as possible. 

AS DAMU as "handbrake" and "throttle" 

The Senate has the responsibility for controlling the operation of the school and ensuring that it 

operates transparently, fairly, and economically. DAMU is having no major issues in this area at date. 

But there is always room for improvement. E.g., the distribution of funds works fairly and openly, but 

dominantly on the principle of "customary law". In the long run, we need to find a way to make the 

distribution of resources more flexible. The aim is for the budget to support the continuous updating 

and innovation of the most important – i.e., the study programs – as well as other up-to-date 

priorities. In the coming time, when the economic impacts of the ongoing pandemic can be expected, 

this will be the maximum support for the most economically vulnerable students and teachers within 

our community. 

AS DAMU as an open forum 

At the same time, the Senate is also a communication node and discussion platform, which should 

cover debate and cooperation across all departments of the faculty, listen to students, teachers and 

other staff and moderate the discussion on solutions to potential problems. The Senate not only can 

propose changes, but also the exclusive right to enforce them on the management of the faculty as a 

last resort. Unfortunately, the central topic now is - and will be for some time to come - a pandemic, 

resp. remediation of the damage it has caused. But we should also discuss what benefits we can 

derive from this harsh experience - for example, in the form of meaningful use of digital 

technologies, which we have learned to work with, or wider international cooperation, in which new 

possibilities have opened. 

The Senate must also confidently represent DAMU externally and, in coordination with other school 

bodies, comment on social issues and events not only in the field of culture. His work should 

contribute to the defense, support, and dissemination of the values that we share across the faculty. 

There is currently no shortage of topics in this regard, and there is no reason to think that it will be 

any different in the coming months and years. 


