Zápis ze zasedání AS AMU č. 4/2016 ze dne 19. 12. 2016
Zasedací místnost rektorátu AMU 17:00 – 19:20
Přítomni: (bez titulů)
Jana Hanušová, Karel Makonj, Ivo Kristián Kubák, Jan Syruček, Václav Janeček,
Petr Zvěřina, David Jařab, Michal Lázňovský, Jiří Kubíček, Vladimír Rejlek, Ivo
Kahánek, Ladislav Greiner, Jakub Rataj, Tomáš Loužný
Omluveni: Michal Kráčmer
Hosté:
Jan Hančil, Noemi Zárubová – Pfeffermannová, Daniela Jobertová, Filip
Suchomel, Ladislav Paluska, Doubravka Svobodová, Vlastimil Mareš, Zdeněk
Holý, Jakub Ivanov (PS AMU).
Program:
1) Schválení návrhu Stipendijního řádu AMU;
2) Schválení návrhu Disciplinárního řádu AMU;
3) Schválení návrhu Studijního a zkušebního řád AMU;
4) Schválení návrhu Řádu výběrového řízení pro obsazování míst
akademických pracovníků AMU;
5) Schválení návrhu Statutu HAMU;
6) Vytvoření tříčlenné pracovní komise na vypracování Jednacího
řádu.
Předseda AS přivítal senátory a hosty a konstatoval, že senát je schopen se
usnášet dle článku 4 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS AMU a seznámil
přítomné s navrženým programem jednání. Předseda AS AMU představil
kooptovaného senátora Tomáše Loužného, který vystřídal ve funkci Jakuba
Rálka. Program byl přítomnými senátory schválen. Senátorům byly v předstihu
zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
Ad 1)
Předseda AS AMU předal slovo prof. Zárubové, která na úvod prezentovala
senátorům fotografii, dokumentující množství nedoručených rozhodnutí
studentům. Dále uvedla, že předkládaná úprava stipendijního řádu (viz. příloha
č. 1) reaguje na novelu zákona o vysokých školách, který v § 69a odst. 3
umožňuje doručení písemností prostřednictvím elektronického informačního
systému školy. Ve stipendijním řádu dochází k úpravě čl. 1, přidáním odst. 7,
který toto reflektuje.
O předkládaném návrhu Stipendijního řádu AMU v Praze senátoři
hlasovali takto:
pro: 13
proti: 0
zdrželi se: 0
AS AMU schválil jednomyslně Stipendijní řád Akademie múzických umění
v Praze.
Přišel senátor V. Janeček.
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Ad 2)
Prof. Zárubová uvedla, že aktualizace řádu (viz příloha č. 2) opět vychází
z novely zákona o vysokých školách. K hlavní úpravě dochází v čl. 1 odst. 4,
který reflektuje § 31 a § 27 zákona o vysokých školách.
Po debatě senátoři hlasovali o schválení Disciplinárního řádu pro
studenty AMU v Praze takto:
pro: 14
proti: 0
zdrželi se: 0
AS AMU schválil jednomyslně Disciplinární řád pro studenty AMU
v Praze.
Ad 3)
Prof. Zárubová uvedla, že Studijní a zkušební řád AMU (SZŘ), viz příloha č. 3,
prošel širokou diskuzí, měl 18 verzí, byl diskutován na vedení AMU, na výjezdním
zasedání širšího vedení AMU, studijních poradách. Byly zapracovány stížnosti a
podněty z posledních let, fakulty předaly své připomínky. Znění řádu bylo
konzultováno s právní poradkyní AMU. Verze předkládaného řádu odráží novelu
zákona o vysokých školách a správní řád. Dále prof. Zárubová přikročila
k zodpovězení jednotlivých dotazů předsedy AS AMU:
a)Je
nutno
uvádět
v
SZŘ
jednoleté
magisterské
studium?
Prof. Zárubová uvedla, že v čl. 4 odst. 3 SZŘ je citováno skutečné znění zákona,
vedení AMU se zdá praktické ponechat znění takto, kdybychom jednoleté
studium chtěli zavést. Dále byla diskutována povinnost získat 60 kreditů během
jednoletého magisterského studia. Senátoři se usnesli o nezanesení povinnosti
získat 60 kreditů během jednoletého magisterského studia do SZŘ.
Senátoři hlasovali o neuvedení povinnosti v SZŘ získat 60 kreditů během
jednoletého studia takto:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1
Senátoři odsouhlasili neuvedení povinnosti získat 60 kreditů během
jednoletého magisterského studia v SZŘ.
b) Je reálné zadávat do KOSu oponentské posudky a posudky vedoucího práce
pět pracovních dnů před konáním obhajoby, nestačily by tři pracovní dny?
Prof. Zárubová uvedla, že lhůta 5 pracovních dnů před konáním obhajoby pro
vložení oponentských posudků do KOSu je přiměřená. 5 pracovních dnů před
obhajobou se závěrečná práce zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti dle § 47b
odst. 2 ZVŠ. Celý „balíček“, tj. závěrečná práce, u které proběhla obhajoba,
včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby se
zveřejňuje prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou AMU spravuje
(§ 47b odst. 1 ZVŠ). Oponentské posudky vložené do KOSu před obhajobou
nejsou přístupné pro veřejnost, ale pouze pro ty, kdo mají do KOSu
přístup. Hlavním cílem takového umístění oponentských posudků v KOSu je, aby
se s nimi mohl student seznámit a během obhajoby jim „čelit“. Jestliže má 5
pracovních dnů před obhajobou stačit široké veřejnosti na to, aby se mohla se
závěrečnou prací určenou k obhajobě seznámit, pak prof. Zárubové stejná lhůta,
po kterou má student možnost se s oponentskými posudky v rámci přípravy na
obhajobu vypořádat, připadá jako odpovídající. Pro vedoucího práce by nemělo
být obtížné posudek vypracovat, neboť studentovi s prací pomáhá a je s ní
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obeznámen. Fakulty stanovují přesné termíny pro odevzdání závěrečných prací.
Pro příští akademický rok bude nezbytné dát do souladu studijní plány a SZŘ.
Následovala debata o možném zkrácení lhůty na 3 dny. Senátor Jařab uvedl, že
SZŘ může být funkční pouze tehdy, jestliže jsou stanoveny všechny termíny.
Dále se dotázal, jaké jsou postihy, jestliže oponent či vedoucí práce nedodá
posudek v určeném termínu. Prof. Zárubová odpověděla, že v takovém případě,
student má právo se odvolat a jednat v souladu se Správním řádem. Správní řád
pátrá po procesních pochybeních. Po diskuzi bylo doplněno znění první věty
v čl. 10, odst. 3 SZŘ a v čl. 16, odst. 3 hovořící o odevzdání závěrečné práce
„v řádném termínu“.
Senátoři hlasovali o
závěrečnou zkouškou
pro: 6
Senátoři hlasovali o
závěrečnou zkouškou
pro: 8

vkládání posudků do KOSu 5 dnů před státní
takto:
vkládání posudků do KOSu 3 dny před státní
takto:

AS AMU odsouhlasil povinnost vložit posudky vedoucího práce a
oponenta do studijního informačního systému KOS nejméně 3 pracovní
dny před datem obhajoby.
c) Je vhodné označit výsledek magisterského studia, čl. 4 odst. 3 SZŘ, jako
"mistrovská úroveň"?
Prof. Zárubová navrhla změnu znění na „odpovídající akademické úrovni“.
AS AMU souhlasil s návrhem.
d) U doktorského studia se jednou mluví o nejvýše čtyřletém studiu, podruhé
o šestiletém studiu - doporučil bych sjednotit, v první zmínce např. zmínit
dvouletou čekatelskou dobu na SZZ.
Prof. Zárubová uvedla, že maximálně čtyřleté je doktorské studium podle
akreditace a dle zákona o vysokých školách §47 odst. 2, kdežto šest let je doba,
na kterou maximálně je AMU ochotna nechat doktoranda si studium prodloužit.
§54 odst. 1 ZVŠ hovoří o přerušení studia: přerušit lze opakovaně, nejdelší
celkovou dobu přerušení stanovuje SZŘ. Schvalovaný SZŘ stanovuje tuto dobu
nejdéle na 2 roky, viz bakalářský stupeň čl. 8, odst. 9 SZŘ, magisterský stupeň
čl. 14, odst. 9 SZŘ. Článek 18 SZŘ byl důkladně diskutován s fakultami. Student
má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či
rodičovstvím a to po celou uznanou dobu rodičovství dle § 54 ZVŠ.
Senátoři prohovořili maximální délku přerušení studia v doktorském programu,
která byla z původně navrhované doby tří let zkrácena na dva roky, viz čl. 20,
odst. 6 SZŘ.
O zkrácení maximální délky přerušení studia v doktorském programu ze
tří na dva roky hlasoval AS AMU takto:
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 3
AS AMU schválil délku maximálního přerušení studia v doktorském
programu na dva roky.
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Dále prof. Zárubová zodpověděla dotazy senátora J. Syrůčka:
e) Navštěvuje – li kurzista v rámci celoživotního vzdělávání předmět, který je
součástí řádného akreditovaného studia, vztahuje se stejně na jeho působení
v rámci tohoto předmětu Řád celoživotního vzdělávání AMU?
Prof. Zárubová odpověděla, že v čl. 4 SZŘ je vymezeno, že se tento předpis
zabývá akreditovanými studijními programy. Kurzisté se řídí Řádem celoživotního
vzdělávání AMU a pravidly příslušného kurzu. Samozřejmě, že pokud
kurzisté sdílejí některé předměty společně s řádnými studenty, není přípustné,
aby jejich výuku narušovali.
Dle § 60 odst. 2 ZVŠ úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci
akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona
o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali
v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných
k řádnému ukončení studia.
f) Dotaz směřuje k čl. 8, odst. 5: „ (…) Celková studijní zátěž v průběhu jednoho
semestru odpovídá 30 ECTS kreditům”. Znamená to, že student musí za semestr
získat 30 kreditů nebo že jeho semestrální výuka by měla být rozvrhována tak,
aby mohl dosáhnout 30 kreditů?
Prof. Zárubová vysvětlila, že v čl. 8 odst. 5) nejde o stanovení podmínek pro
studenty, ale o pravidla, jakým způsobem jsou studijní plány připravovány.
Student by měl mít možnost rozložit svou studijní zátěž tak, aby mohl v každém
semestru absolvovat předměty za 30 kreditů.
Navrhla přidání slova "plánovaná", které by snad nejasnost vysvětlilo:
"Plánovaná celková studijní zátěž v průběhu jednoho semestru odpovídá 30 ECTS
kreditům."
AS AMU souhlasil s návrhem.
Senátor L. Greiner se dotázal na souhlas uchazeče o studium na přihlášce
s doručením pozitivní odpovědi o přijetí, pomocí studijního informačního systému
AMU, viz čl. 24, odst. 4 SZŘ. Prof. Zárubová uvedla, že pracovníci Počítačového
centra AMU na elektronickou přihlášku dodají možnost souhlasit s kladným
rozhodnutím o přijetí elektronickou cestou, neboť nám to zákon o vysokých
školách dovoluje. Zásady přijímacího řízení jsou v SZŘ zařazeny u každého
stupně, podmínky Správního řádu jsou uvedeny na konci řádu.
AS AMU hlasoval o schválení Studijního a zkušebního řádu
zapracovanými připomínkami takto:
pro: 14
proti: 0
zdrželi se: 0
AS AMU schválil znění Studijního a zkušebního řádu AMU v Praze.

se

Ad 4)
Předseda AS AMU uvedl, že AS HAMU i kolegium rektora souhlasí s ponecháním
slova „zpravidla“ v čl. 1, odst. 6 řádu výběrového řízení.
Děkanka D. Svobodová uvedla, že na DAMU problémy s konáním výběrových
řízení nejsou, ponechání slova „zpravidla“ DAMU nevadí.
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Děkan Z. Holý uvedl, že souhlasí s ponecháním slova „zpravidla“ v řádu. Uvedl,
že některé osobnosti uměleckého světa nejsou ochotny se výběrového řízení
zúčastnit. Dále řekl, že katedry jsou nastaveny po úvazcích. Vedoucí katedry by
měl mít pracovní smlouvu spojenou s ukončením této funkce. Pravomoc děkana
řídit fakultu by neměla být oklešťována.
Děkan V. Mareš souhlasil, že přední osobnosti světa hudby nejsou ochotny se
zúčastnit výběrového řízení. Citoval § 28, odst. 1 zákona o vysokých školách,
pravomoc děkana je jednat a rozhodovat ve věcech fakulty. HAMU se připojuje
k zachování „zpravidla“, přeje si, aby děkan po projednání s AS HAMU a UR
HAMU mohl jmenovat vedoucího pracovníka bez výběrového řízení.
Předseda AS AMU uvedl, že dle čl. 5 odst. 7 předkládaného řádu, o přijetí či
nepřijetí uchazeče rozhoduje vyhlašovatel. Proběhla živá diskuze. Rektor sdělil,
že předložil řád i se slovem „zpravidla“ v čl. 1 odst. 6 po důkladné úvaze. Utvrdil
se, že je to takto dobře, znění respektuje autonomii vedoucích pracovníků, která
není v českém prostředí příliš velká. Znění řádu viz příloha č. 4.
AS AMU hlasoval o znění čl. 1 předkládaného řádu v předloženém znění
takto:
pro: 8
proti: 4
zdrželi se: 1
AS AMU schválil Řád výběrového řízení pro obsazování míst
akademických pracovníků v předkládaném znění.
V 18:30 odešel senátor I. K. Kubák.
Ad 5)
Úvodem prorektorka D. Jobertová upozornila, že statut a působnost fakultních
Komisí pro vnitřní hodnocení bude ukotven v Pravidlech zajišťování vnitřního
hodnocení, viz § 77b zákona o vysokých školách, tzn. vyšším celoškolním
předpisu AMU, který ovšem ještě není vytvořen. Statut AMU momentálně praví,
že Rada pro vnitřní hodnocení bude zřizovat Komise pro vnitřní hodnocení, které
budou řešit zejména agendu týkající se vnitřního hodnocení /viz Statut AMU, čl. 7
odst. 5 písm. e)/. Aby nedošlo ke kolizi budoucích Pravidel vnitřního hodnocení
se Statutem HAMU, prorektorka doporučuje buď schvalování Statutu HAMU
odložit, anebo existenci Komise pro vnitřní hodnocení HAMU pouze zmínit a
odkázat k Pravidlům, nikoliv explicitně vyjmenovávat činnosti, které teprve
budou jasně stanoveny a celoškolně připomínkovány.
Děkan V. Mareš uvedl, že organizační změny v Statutu HAMU i změny vyplývající
z novely zákona o vysokých školách projednal a odsouhlasil AS HAMU, poté byl
statut předložen právní konzultantce a po jejích připomínkách opět schválen AS
HAMU. Ve statutu je zakomponován vnitřní život fakulty.
Předseda AS AMU navrhl z důvodů uvedených prorektorkou D. Jobertovou odložit
projednávání Statutu HAMU na příští zasedání AS AMU.
AS AMU hlasoval o odložení projednávání Statutu HAMU na příští
zasedání AS AMU takto:
pro: 8
proti: 4
zdrželi se: 0
AS AMU odsouhlasil projednání Statutu HAMU na příštím zasedání AS
AMU.
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Ad 6)
Předseda AS AMU oslovil senátory k vytvoření tříčlenné pracovní skupiny
k přípravě Jednacího řádu AS AMU. S účastí v pracovní skupině souhlasili:
předseda AS AMU, senátoři David Jařab a Petr Zvěřina.

Zapsala: L. Polišenská
Za správnost: prof. K. Makonj
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