
Vážení kolegové, 
 
těm z Vás, s nimiž jsem neměl možnost se osobně poznat, bych se jako kandidát do Akademického 
senátu na začátek rád alespoň v krátkosti představil. Jmenuji se Dominik Kuna, na fakultě aktuálně 
studuji druhým rokem navazující magisterský obor Německá a francouzská filosofie, aktivně působím 
jako asistent na (Pro)semináři k interpretaci textů, dlouhodobě vypomáhám jako „opravář“ 
studentských prací a administrativní pracovník pořádající konference a další fakultou zaštítěné akce 
(např. CŽV 21), jsem hlavním řešitelem testování systému Turnitin pro FHS, jenž má napomáhat při 
odhalování pokusů o plagiaci, a v neposlední řadě jsem také dlouhodobým stipendistou a studentem, 
jemuž záleží na tom, aby byla zachována instituce, na níž mu bylo umožněno vyrůst, a na níž chce 
v růstu pokračovat, pokud mu to okolnosti umožní. 
 
Aktuální dění na fakultě – primárně pak okolnosti spojené s nevyhnutelným přesunem do nové 
budovy – vedlo k tomu, že jsem byl mnohými přednášejícími a kolegy vyzván, abych kandidoval do 
Akademického senátu, a neboť cítím povinnost pečovat o svou alma mater, rozhodl jsem se tak 
učinit. V nynější situaci je více než kdy jindy třeba, aby v senátu zasedli lidé, již jsou loajální vůči 
stávajícímu vedení v čele s naší obdivu-hodnou paní děkankou, jsou ochotni a schopni 
konstruktivního dialogu na akademické půdě, nehodlají postu senátora zne/užít ke svým politickým 
ambicím, ale naopak jim záleží na blahu fakulty, a již udělají vše pro to, aby (nejen) nadcházející 
stěhování do pražské Tróji proběhlo s co možná s nejmenším dopadem na všechny zúčastněné 
strany. Nekandiduji, abych měnil zaběhnutý systém, neboť jej považuji za ve své podstatě moudrý a 
funkční, je spíše třeba bránit tomu, aby docházelo k další byrokratizaci, jež toto dobré jádro 
pokřivuje. Neslibuji změny v atestu k Úvodu do historie nebo studijním informačním systému, 
znovuzavedení piva do školní menzy ani žádné podobné záležitosti, neboť se domnívám, že se 
vzhledem k situaci, v níž se nacházíme, jedná o marginálie – jsem si však vědom, že vás tyto věci trápí. 
O co se naopak zasadit chci, je větší diskuze mezi dílčími částmi fakulty, zejména pak mezi 
jednotlivými moduly a mezi přednášejícími a studenty, a stěžejně pak o to, aby komplikované 
záležitosti navázané na stěhování fakulty a mnohamiliónový dluh s tím spojený proběhly co možná 
nejhladčeji. Ač situace není dvakrát růžová, není třeba začít v tuto chvíli propadat nervozitě, neboť 
fakulta je schopna fungovat i v nepříznivé finanční situaci – o čemž svědčí například to, že se s 
rozpočtem 120mil. korun ročně podařilo na novou budovu ušetřit za deset let téměř 80mil. korun (… 
bohužel zejména na platech akademických pracovníků), aniž by to jakkoli výrazně postihlo studenty a 
výuku – je však třeba v dobře odvedené práci nepolevovat. 
 
Kdybych mohl, nekandidoval bych, ale cítím, že si to okolnosti žádají, a tak, ač je mi to značně 
žinantní, bych Vás rád požádal, abyste hlasovali nejen pro mne, ale též pro kolegyni a mou dobrou 
přítelkyni Alexandru Brocko, neboť se domnívám, že vstupuje do voleb se stejnou intencí, jako já – 
pomoci fakultě v nelehké době. Protože to považuji za důležité, budu tuto středu a čtvrtek (4. a 5. 
prosince) od 15:30 do 18:00 k dispozici ve studentské místnosti k diskuzi všem, jež o to projeví zájem. 
Těm, jimž tento čas z jakýchkoli důvodů nevyhovuje, jsem až do konce voleb k dispozici na mailu 
Dominik.Kuna@fhs.cuni.cz. 
 
Volte moudře. 
 
Dominik Kuna 
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