
OTEVŘENÁ
Etymologicky je slovo „Akademie“ odvozené od místa nad Athénami, kde zhruba před 2400 
lety vyučoval Platón. Akadémův háj je pojmenovaný po řeckém občanovi, který místo upra-
vil a dal k dispozici veřejnosti.  To, že můžu, společně s vámi, s akademickou obcí, tomuto 
starému slovu dávat nový význam, je pro mě ctí, zodpovědností a dobrodružstvím zároveň. 

Akademie je pro mě místem, kde probouzíme vášeň pro tvorbu a práci. 

Svou kandidaturu opírám o tyto čtyři pilíře:

 SPOLEČENSTVÍ
 OHLEDUPLNOST
 SPRAVEDLNOST
 OTEVŘENOST

V horizontu následujících čtyř let za nejpodstatnější považuji následovné: akademie má být 
vlídné, tolerantní, vůči živé i neživé přírodě ohleduplné prostředí. Život ve městě a umělec-
ká tvorba vyžadují velkorysé finanční a technické zázemí. Akademie musí kromě materiální 
podpory studentkám a studentům nabídnout i přátelskou a spolehlivou lidskou oporu. 
Vyučující, zaměstnankyně a zaměstnanci pracující na AVU musí do tří let dostávat minimálně 
o 20 procent vyšší mzdu. Je nevyhnutelné doplnit pedagogický sbor tak, abychom byli 
vedle sebe ženy i muži v podobném zastoupení. Nejpotřebnější prostory školy budou 
otevřeny 24 hodin denně. Společná pracoviště by měla otevírací dobu adaptovat podle 
skutečných potřeb akademické obce. Chci řešit kritickou otázku studentského bydlení ve 
spolupráci s ostatními vysokými školami. Kapacity na kolejích je možné rekonstruovat, tak 
aby naplňovaly současné standardy bydlení. Lze také zvážit spolupráci s městskou částí 
Prahy 7, pokusit se o dlouhodobý pronájem vhodné budovy, nebo zahrnout tuto otázku do 
plánu na stavbu nové budovy AVU.

SPOLEČENSTVÍ

Chci věnovat péči dobrému soužití. Chtěl bych posílit přímé setkávání 
a posílit možnosti se navzájem od sebe učit.  Naše škola je unikátní 
v tom, že se zde potkávají inspirativní osobnosti ze spřízněných oborů. 

Je to výhoda, kterou lze vidět například v úspěšné rekonstrukci Školy 
architektury, v úspěšných akreditacích, u nichž bylo dbáno na zkvalit-
nění studia. Do budoucna chci tuto profesní a názorovou bohatost dál 
rozvíjet a pečovat o ni. 

Na semestrální a diplomantské rozpravy jsme už teď vyčlenili mnohem 
víc času a zveme na ně víc externích hostek a hostů z tuzemska 
i ze zahraničí. 

AVU



Konkrétní kroky:

- pravidelné moderované schůzky vyučujících ke konkrétním problémům

- nové asistentské pozice pro studentky a studenty v dílnách, knihovně 
 a na technologických pracovištích

- přístup na karty do dílen, přehledný online výpůjční systém pracovního nářadí

- koordinovaná podpora studentského bydlení 

OHLEDUPLNOST

Na to, abychom ustáli zodpovědnost, kterou máme před dalšími generacemi, musíme 
testovat spravedlivější, vůči přírodě ohleduplnější způsoby tvorby a života. Věřím, že to mů-
žeme dělat konkrétními, byť i malými kroky. Mým záměrem je vytvořit ve vedení AVU pozici 
„ombudsmanky*na“,, která bude přímo odpovědná za ekologii a inkluzi. Bude vést diskusi 
se studujícími a odbornou veřejností. Řešení, která z těchto rozhovorů vyplynou, společný-
mi silami zrealizujeme.  Společně s dílenskými profesionály se snažíme vyhýbat materiálům 
ohrožujícím zdraví. Můžeme se ale okamžitě zamyslet nad recyklací vlastních „šedých“ 
odpadních vod, můžeme precizněji třídit odpad nebo časovými spínači regulovat osvětlení. 
Díky rozsáhlé a komplexní rekonstrukci oken a dveří na Hlavní budově a v Moderní galerii 
už dnes topíme šetrněji. Můžeme pečlivěji recyklovat dřevo a kov a lépe koordinovat burzu 
zbytkových materiálů. 
Při péči o zeleň v okolí školy můžeme zrušit parkoviště na levé straně budovy a proměnit ho 
v pracovní nebo odpočinkové místo. Úvodní seminář o formách udržitelného způsobu života 
se stane součástí běžné nabídky předmětů a bude otevřen i zaměstnankyním a zaměstnan-
cům  AVU. 

Konkrétní kroky:

- diskuse s akademickou obcí, ekobuňkou o agendě ombudsmanky*na pro ekologii 
 a inkluzi

- důkladnější recyklace bioodpadů, kovových obalů, zavedení zelenobílých kontejnerů 
 na sklo, obnovit sběr nebezpečného odpadu

- rekonstrukce sprchy a toalet - perlátory, úsporná sanita, použití recyklované vody

- recyklace materiálů - spolupráce s databází Art re use, vytvoření pobočky na AVU
 
- předmět/workshop udržitelného způsobu života zavést jako součást výuky

V rovině komunikace mezi pedagožkami a pedagogy chci oživit formáty pravidelných setkání, 
jako jsou kolegium rektora/rektorky zahrnující i další zaměstnankyně a zaměstnance školy, 
dále užší fórum vedoucích pedagožek a pedagogů, nebo naopak širší fóra setkání se 
se studentskou částí akademické obce. Setkávání mají být efektivní, nemají být na úkor výuky 
a vzácného tvůrčího času. 



Vnitřní klima školy už několik let stojí na vzájemném respektu a genderové toleranci. 
Stojím za principy, které Feministická (umělecká) instituce zformulovala a zavazuji se Kodex 
feministické umělecké instituce jako rektor přijmout a naplňovat. Z dlouhodobého hlediska 
je podstatné nastavit pracovní prostředí školy tak, aby se do výběrových řízení hlásilo mno-
hem více žen. Přípravě konkurzů věnuji zvláštní péči. Po širší diskusi v akademické obci navrh-
nu změny v zaměstnanecké struktuře AVU tak, abychom uchazečkám a uchazečům navrhli 
přiměřené a důstojné pracovní podmínky. Například vytipujeme pozice. které od počátku 
umožní rozdělení úvazku mezi několika pracujícími tak, aby bylo možné nastavit si pružněji 
pracovní dobu. Prozkoumáme formáty blokové výuky, která umožní jak studujícím, tak vyu-
čujícím efektivně si plánovat svůj volný a pracovní čas. 

Dětskou skupinu, kterou jsme založili před třemi lety a která nabízí rodičům podporu, by měly 
doplnit další formy pomoci. Studující matky a otcové se přirozeně mohou opírat o individuální 
studijní plán. V případě mateřské dovolené se lze, pokud je o to zájem, domluvit 
na volnějším průběžném pracovním kontaktu se školou tak, aby pečující matky a otcové 
nebyli znevýhodněni v otázce délky odborné akademické praxe. Můžeme také vytvářet lepší 
podmínky pro sdílení mateřské a rodičovské dovolené oběma rodiči. 

Okamžitou akci vyžaduje zlepšení pracovních podmínek vyučujících a všech zaměstnankyň 
a zaměstnanců. Lze toho docílit zvýšením mezd a rozšířením zaměstnaneckých benefitů. 
Prvním krokem je přirozeně tlak na zřizovatele MŠMT, aby dorovnal nepřiměřeně podhodno-
cené finanční možnosti školy ve mzdové kapitole. Další možností je zamyslet se nad úspora-
mi, respektive příjmy školy (platby za služby, energie, pronájmy, placené kurzy pro veřejnost). 
Takto získané prostředky lze směřovat do výplat zaměstnankyň a zaměstnanců. Další linií 
je pokusit se navázat na úspěšně získaný dlouhodobý grant, ať tuzemský (OP JAK, 
Evropské strukturální fondy), nebo evropský (ERASMUS MUNDUS, HORIZON EUROPE, 
NORSKÉ FONDY). Skrze jeho smysluplné využití, například v podobě společného magisterské-
ho nebo doktorského studia se zahraničními partnery, můžeme získat další finance na platy 
vyučujících, ale i ostatních zaměstnankyň a zaměstnanců školy. 

SPRAVEDLNOST

 Konkrétní kroky:

- praktické naplňování Kodexu feministické instituce 

- rozšíření etického kodexu AVU o oblast mezilidských vztahů

- podpora flexibilních forem zaměstnání a příprava výběrových řízení

- připravovat žádost pro další Operační program Jan Amos Komenský

- zlepšení finančního ohodnocení všech pracujících



OTEVŘENOST

Naše škola je unikátní v tom, že je připravena poskytnout individuální podporu více než  
300 naprosto rozdílným osobnostem. Pěstujeme pomalou hru na uchopování toho, co se 
uchopování vzpírá. Problematizujeme historicky ustálené postoje, které jsou okolím přijímá-
ny jako samozřejmost. Zpochybňujeme zažité výklady reality vynalézáním vlastních auten-
tických metod a způsobů nazírání. Podstatnou část studia věnujeme seznamováním se s 
nonverbální matérií: kámen, slovo, hlína, pohyblivý, nebo statický obraz, akce, barva atd. Kul-
tivujeme tím ty způsoby vyjadřování, které limity pojmového/logického myšlení překračují. 

Pomalý proces budování identity se neodehrává ve vzduchoprázdnu. Sociální nerovnováha, 
ekologické problémy, krize biodiverzity, skryté formy kolonialismu, jsou podstatné symp-
tomy současné společnosti. Úkolem nás vyučujících je nabídnout mladé generaci dostatek 
informací o problémech současného světa, případně seznamovat se s možnými řešeními. 
Mým cílem je s příští akreditací otevřít diskusi o šířce a struktuře výuky umění. Budu s Vámi 
hledat způsoby, jakými se témata, která reálně tíží nastupující generaci, mohou na AVU dis-
kutovat s přiměřenou hloubkou a odbornou erudicí.

Jedním z modelů, který by obohatil existující praxi zahraničních stáží, je už zmiňovaná ambi-
ce postavit společný magisterský, nebo doktorský program s některou prestižní zahraniční 
vysokou školou. Umožnilo by to našim studujícím lépe se zapojit do zahraničních profesních 
struktur a rozšířilo by to jejich možnosti najít si po studiu plnohodnotné místo v životě. 

S novým vedením školy chci iniciovat dohodu mezi tuzemskými uměleckými školami a hu-
manitními fakultami o společné nabídce volitelných  předmětů. Ke kvalitním předmětům, 
které nabízí naše škola, přibydou další, například Vývoj počítačových her (FAMU), Řeč, zpěv, 
přednes (DAMU), Nauka o materiálech (UMPRUM), nebo pro vyšší ročníky Úvod do sociolo-
gie a Historie politického myšlení (UK). Včas definovaný rozvrh, prostupný studijní elektronic-
ký systém by umožnil studujícím poskládat si bohatší skladbu workshopů, přednášek 
a seminářů. Modelem pro tuto spolupráci může být severská síť uměleckých škol „KUNO“, 
do které je zapojeno 18 škol ze Švédska, Norska, Litvy a Lotyška, Estonska. Ty si skrze ote-
vřenou webovou platformu nabízejí své workshopy, semináře a stipendia všem svým 
studujícím.  

Konkrétní kroky:

-  diskuse o roli uměleckého vzdělávání ve světle soudobých společenských otázek

- sdílené magisterské nebo doktorské studium (příklad ZHdK Zürich, AKBILD Wien)

- rozšíření společné nabídky studia AMU, UMPRUM, UK, ČVUT

- budování transdisciplinární platformy pro umění, architekturu a veřejný zájem

- podpora uchazeček a uchazečů ze zemí postižených válečnými konflikty, 
 nebo jinou formou represe  (Bělorusko, Taiwan, Ukrajina, Afghánistán)

- podpora domácích sociálně znevýhodněných uchazeček a uchazečů



OHLEDUPLNÉ SPOLEČENSTVÍ OTEVŘENÉ SPRAVEDLNOSTI

Nabízím Vám své organizační schopnosti, zkušenosti umělce a učitele. Pracoval jsem a pracuji 
jako řemeslník, jsem aktivní umělec, vedl jsem několik let paralelně dvě galerie v alternativním 
uměleckém centru a inicioval jsem několik kulturních a občanských platforem. 
Přátelé, které jsem měl štěstí na své pedagogické dráze potkat, jsou dnes respektované 
osobnosti a aktivní umělkyně a umělci. Některé a někteří z nich vzdělávají další generace.

Etymologie slova „společenství“ se odvíjí od slovesa „pojit“. Mě toto slovo ale více evokuje 
spřízněnou skupinu těch, kteří pečují o sdílené pole.

Co to znamená? 
Znamená to všímat si toho, co mně svěřené pole právě potřebuje. 
Znamená to naslouchat mu.
Znamená to přinášet živiny a chránit ho před hrozbou. 
Znamená to řešit každodenní problémy.
Znamená to být připraven na nezdar a těžkosti.
Znamená to těšit se z jiného života. 
Znamená to sdílet radost.

Jako rektor se chci, s Vaší pomocí, držet těchto principů. Vážím si každé dobré vůle udělat 
naši školu radostnějším a inspirativnějším místem. 

Přeji dalším kandidátkám štěstí a těším se na společné diskuse o budoucnosti 
Akademie výtvarných umění v Praze.

31. 10. 2021 


