Zápis ze zasedání AS AMU č. 5/2017 ze dne 9. 10. 2017
Zasedací místnost rektorátu AMU 17:00 – 19:20
Přítomni: (bez titulů)
David Jařab, Jana Hanušová, Ivo Kristián Kubák, Jan Syruček, Slavomír Hořínka, Monika
Částková, Jiří Kubíček, Vladimír Rejlek, Ivo Kahánek, Tomáš Loužný, Michal Kráčmer
Omluven: Karel Makonj, Michal Lázňovský, Ladislav Greiner, Jakub Rataj
Hosté:
Jan Hančil, Daniela Jobertová, Ingeborg Radok Žádná, Filip Suchomel, Ladislav Paluska,
Doubravka Svobodová, Tomáš Langer.
Program:
1) Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie múzických
umění v Praze na rok 2018
2) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na AMU v Praze
3) Jednací řád AS DAMU
4) Volební řád AS DAMU
5) Disciplinární řád DAMU
6) Prezentace Systému zajišťování kvality na AMU – doc. Jobertová, Ing. T. Langer
Místopředseda AS AMU 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. Místopředseda AS AMU představil kooptovanou senátorku
Moniku Částkovou, která vystřídala ve funkci Petra Zvěřinu. Program byl přítomnými senátory
schválen. Senátorům byly v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
Rektor informoval o projednávání návrhu nového VMP s vedením odborové organizace.
Objasnil hlavní projednávaná témata nového návrhu VMP ze strany vedení AMU, zejména pak
obecně navýšení mzdových tarifů, přehlednější strukturu celého předpisu, úpravu některých
příplatků a další. ZO VOS AMU ocenilo přehlednější strukturu tohoto předpisu a snahu vedení
AMU o vázání většího poměru do tarifní složky mzdy. Kvestor upozornil na fakt, že
implementace nového VMP bude poměrně náročná personálně i technicky.
Navrhovatelem VMP je rektor, AS AMU návrh schvaluje. V této souvislosti požádal rektor
o svolání dalšího zasedání AS AMU v prosincovém termínu. Upravený VMP zašle vedení AMU
na vědomí ZO VOS AMU před projednáním na AS AMU.
Ad 1)
Místopředseda AS AMU požádal rektora o zevrubný komentář k předloženému dokumentu
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie múzických umění
v Praze na rok 2018 (PRSZ) (příloha č. 1).
Rektor ozřejmil změnu názvu dokumentu z důvodu přizpůsobení terminologie nového VŠ
zákona s tím, že obsah a struktura zůstaly zachovány. PRSZ tedy navazuje na strategie
definované již v Dlouhodobém záměru AMU na léta 2016 – 2020. Prorektor Suchomel
doplnil, že dokument reflektuje výsledky jednání na úrovních vedení a fakult s ohledem na
aktuální potřeby a prioritní cíle fakult na následující období.
Senátor Syruček otevřel debatu dotazem na konkrétní proces studentských evaluací.
Prorektorka Jobertová ozřejmila, že studentské evaluace jsou vzhledem k naplňování
požadavků zajišťování kvality poměrně živým tématem, které je aktuálně projednáváno
s fakultami s cílem maximálně vyjít vstříc individuálním potřebám fakult i specifikům oborů.
Cílem takových setkání je vytvořit doporučení a škálu různých možností přístupu
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k evaluacím. Prorektorka Jobertová také upozornila, že se vzhledem k institucionální
akreditaci do budoucna neobejdeme bez kvalitní studentské evaluace. Prorektorka Jobertová
vítá zájem o toto téma a navrhuje uspořádat diskusi formou např. kulatého stolu.
Senátor Kubák požádal o objasnění pojmu HAMU International. Na HAMU vzniká iniciativa
sdružující mezinárodní aktivity, která by měla vést k větší míře přemýšlení o této oblasti
a intenzivnímu získávání studentů ze zahraničí.
Po debatě senátoři hlasovali o schválení PRSZ AMU na rok 2018 takto:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění PRSZ AMU.
Ad 2)
Senátor Jařab vyzval rektora k představení předloženého dokumentu. Rektor ozřejmil, že
předložený Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na AMU v Praze
(příloha č. 2) je odrazem drobné úpravy pravidel, které bylo dosud ošetřeno výnosem rektora.
Vzhledem k významu habilitačních a profesorských řízení pro školu je důležité, aby tato
problematika byla ošetřena vnitřním předpisem školy. Změny směřují ke zpřesnění procesů a
zpřísnění předpisů. Stanovení podoby habilitační práce případně díla doprovázeného reflexí
je shledáno jako krok k narovnání pravidel mezi jednotlivými fakultami.
Senátor Syruček se otázal na nutnost odevzdání práce v českém jazyce. Rektor osvětlil, že
tato nutnost pramení z maximální snahy o hodnověrnost celého procesu v souvislosti na
oponentské posudky atd. Upozornil také, že obory habilitačního a profesorského řízení jsou
akreditovány v českém jazyce.
Senátoři hlasovali o schválení předloženého Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem na AMU v Praze takto:
pro: 10
proti:0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na AMU v Praze.
Ad 3)
Děkanka Svobodová představila oba předložené řády jako ekvivalenty na již schválené
dokumenty AMU (příloha č. 3 a příloha č. 4). DAMU se neodlišují, jde o reálné přizpůsobení
podmínkám fakulty. Došlo k formální opravě drobných chyb a překlepů.
Po debatě senátoři hlasovali o schválení Jednacího řádu AS DAMU takto:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění Jednacího řádu AS DAMU.
Ad 4)
Senátoři po debatě navrhli úpravu článku 2 bodů 17 a 18 týkajících se odkazů na proces
opakování voleb a doplňovacích voleb do AS DAMU:
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2
AS AMU schválil navrženou úpravu bodů 17 a 18 Volebního řádu AS DAMU.
Senátoři poté hlasovali o schválení Volebního řádu AS DAMU takto:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU jednomyslně schválil znění Volebního řádu AS DAMU.
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Ad 5)
Senátoři hlasovali o schválení Disciplinárního řádu DAMU takto:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU jednomyslně schválil znění Disciplinárního řádu DAMU.
Děkanka DAMU D. Svobodová poděkovala AS AMU za schválení předpisů DAMU.
V 19:15 jednání opustil senátor Rejlek.
Ad 6)
Doc. Jobertová a Ing. T. Langer prezentovali základní principy systému zajišťování kvality
z pohledu procesů, dokumentů a organizačního uspořádání (příloha č. 5). Výchozí myšlenkou
je tzv. kvalitativní kolečko Plánování – Uskutečňování – Hodnocení – Revize, které se
v zobrazení uplatňuje jak na úrovni jednotlivých studijních programů (oborů), tak na úrovni
řízení kvality jako takové.
Fungování systému kvality je ukotveno v systému vnitřních předpisů, z nichž hlavním jsou
Pravidla vnitřního hodnocení a jejich přílohy upravující zejména procesy akreditace,
průběžného hodnocení činností a struktury orgánu řízení kvality (např. Rada pro vnitřní
hodnocení a fakultní Komise pro vnitřní hodnocení).
Studijní programy (obory) budou procházet každoroční sebeevaluací, na jejímž základě
budou katedry provádět potřebné změny; tyto procesy přirozeně probíhají i nyní, bude pouze
zapotřebí je dokumentovat. Cílem jsou úpravy ve výuce zvyšující její kvalitu a sběr podnětů
pro budoucí reakreditaci.
Kvalitativní kolečko na úrovni systému řízení kvality počíná jeho popisem v dokumentech,
přičemž samotný systém musí být průběžně revidován sebeevaluačními zprávami a externím
hodnocením.
Potvrzením funkčnosti celého systému vnitřních akreditačních a hodnotících procesů je
udělení institucionální akreditace v oblasti vzdělávání Umění.
V 19:50 odešla senátorka Částková.
V široké diskusi vystoupili senátoři D. Jařab, I. K. Kubák, M. Kráčmer, J. Hanušová,
D. Jobertová a T. Langer. Diskuse akcentovala zejména témata a problematiku jmenování
členů komise pro vnitřní hodnocení a nutnost zachování její autonomie, stejně jako zajištění
nemožnosti zneužití závěrů z evaluací. Komise je platforma pro sběr podnětů a moderátor
diskuse.
Prorektorka Jobertová ujistila, že bude brán zřetel na to, aby sebehodnocení vedlo zkvalitnění
a objektivnímu hodnocení. Systém musí být zcela jistě formulován i s ohledem na negativní
možnosti, je nutno zapracovat pojistky.
Ad 7)
a) Místopředseda AS AMU D, Jařab navrhnul častější zasedání AS AMU z důvodu
nutnosti schvalování nových vnitřních předpisů školy. Senátoři se shodli na
následujících termínech:
Pondělí 27. 11. 2017 od 18:00 hodin, senátor Hořínka se předem omluvil.

Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: Mgr. D. Jařab
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