
Osobní charakteristika a motivace 
 
 
 Jmenuji se Jean Taty, narodil jsem se 15.4.1997 v Ústí nad Labem. 
V akademickém roce 2019/2020 navštěvuji Fakultu architektury, první semestr oboru 
Architektura a urbanismus. 

Maturoval jsem v roce 2016 a po dokončení maturity jsem se rozhodl pracovat, 
cestovat a rozvíjet své dovednosti. V roce 2017 jsem se poprvé hlásil na Fakultu architektury 
do prvního semestru oboru architektura a urbanismus, ale z osobních důvodů jsem studium 
přerušil. 

 
 

V budoucnosti se chystám založit studentský spolek Alternativní Ateliér, hlavní 
složkou bude vlastní iniciativa studentů se zaměřením na udržitelnou architekturu a na 
otázku role a odpovědnost  architekta v 21. století. Prozatimní Alternativní ateliér je založen 
na diskuzi o postavení člověka v dnešním světě a jeho odpovědnost za vliv na okolí. V 
Alternativním ateliéru se scházíme se spolužáky a vedeme aktivní dialog o smyslu věcí, 
architektury v dnešním světě a snažíme se našim myšlenkám dát určitý tvar, abychom mohli 
v budoucnu sepsat manifest, podle kterého budeme chtít tvořit. 

 
 
Do Akademického senátu chci kandidovat, protože si myslím, že je důležité mít v 

senátu zastoupení studentů z bakalářského programu. Jsem přesvědčen, že dobrovolné 
studium na vysoké škole je vztah dvou subjektů a to instituce a jejich studentů. Základem 
zdravého vztahu je rovnocenná komunikace mezi oběma partnery.  

Já sám toho mám spousty, co říct, avšak moje největší motivace pro kandidaturu do 
Akademického senátu jsou ostatní studenti. Setkávám se se svými kolegy z různých ročníků 
a velice často spolu mluvíme o škole, o studiu a studijních programech. Nehledě na to s kým 
mluvím, vždy se najde nějaká konstruktivní kritika, nějaký nápad, jak by šli věci zlepšit na 
obou stranách. Bohužel tyto hlasy nikdo nevyslyší a obrovský potenciál, který se skrývá ve 
studentech a jejich upřímném zájmu o studium architektury přichází vniveč.  

Chtěl bych být hlasem těchto studentů, kteří možná nemají zkušenosti, ale jsou 
schopni kriticky myslet, nadchnout se pro věc a být tvůrčí a upřímní ve svém zájmu.  

 
 

  
V Praze 15.11.2019 


