Zápis ze zasedání AS AMU č. 2/2017 ze dne 20. 3. 2017
Zasedací místnost rektorátu AMU 17:00 – 19:20
Přítomni: (bez titulů)
Jana Hanušová, Karel Makonj, Ivo Kristián Kubák, Jan Syruček, Slavomír
Hořínka, Petr Zvěřina, David Jařab, Michal Lázňovský, Jiří Kubíček, Vladimír
Rejlek, Ivo Kahánek, Ladislav Greiner, Jakub Rataj, Tomáš Loužný
Omluven: Michal Kráčmer
Hosté:
Jan Hančil, Daniela Jobertová, Ingeborg Radok Žádná, Filip Suchomel, Ladislav
Paluska, Vlastimil Mareš, Ivan Wilhelm.
Program:
1) Představení prorektorů AMU
2) Rozpočet 2017 a střednědobý výhled
3) Volební řád AS AMU
4) Jednací řád AS AMU
5) Souhlas se jmenováním UR AMU
6) Nominace 2 členů (1 student a 1 pedagog) do RVH
7) Jednací řád UR FAMU
8) Různé
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 Slavomíra Hořínku, který vystřídal ve funkci Václava
Janečka. Program byl přítomnými senátory schválen.
Senátorům byly
v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.

Ad 1)
Předseda AS AMU představil prorektory a předal slovo prorektorce pro studijní
záležitosti a zajišťování kvality D. Jobertové, která prezentovala hlavní body
a cíle své agendy. V průběhu roku 2017 je nutné učinit kroky vedoucí
k postupnému získání institucionální akreditace, s tím souvisí také plánované
sestavení a zahájení činnosti Rady pro vnitřní hodnocení AMU. V návaznosti na
tyto úkoly bude rovněž nutné formulovat akreditační řád jako součást systému
zajišťování kvality. V rámci této agendy bude rovněž nastaven systém vnitřního
hodnocení studijních programů. D. Jobertová také uvedla, že v otázkách běžné
studijní agendy hodlá navázat na práci předchozí prorektorky N. Zárubové
a soustředí se na vytvoření metodiky k přechodu studijních oborů do studijních
programů. V plánu je rovněž novelizace předpisů souvisejících se studiem
a úprava systémů komunikace se studenty podle požadavků správního řádu.
Společně s prorektorem F. Suchomelem se zaměří na specifika doktorského
studia na UVŠ, systematizování evaluací a zpětné vazby.
K. Makonj poděkoval prorektorce D. Jobertové za představení její agendy
a vyzval přítomné k otázkám. Senátor Greiner se otázal na časový horizont, ve
kterém by AMU mohla získat institucionální akreditaci. D. Jobertová vysvětlila, že
podání žádosti o institucionální akreditaci je plánováno předběžně v horizontu let
2019 – 2020.
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K. Makonj představil prorektorku pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost
I. Radok Žádnou, která uvedla, že hodlá navázat na práci své předchůdkyně.
Každá z fakult má své priority a směřování v oblasti mezinárodní spolupráce.
Jako řešitelka CRP s tématem umělecké činnosti v rámci spolupráce 4 UVŠ hodlá
dosáhnout finančního zajištění podpory tvůrčí činnosti pedagogů a studentů.
V otázce agendy mezinárodních vztahů bude i nadále podporovat příjezdy
zahraničních odborníků. Dalším z cílů prorektorky Radok Žádné bude navázání
kontaktu s absolventy AMU motivovanými ke spolupráci na činnosti studijní,
a umělecké. Hodlá rovněž podporovat existující vztahy se zaměstnavateli, které
však dosud nejsou formálně ukotvené smlouvami. Prorektorka Radok Žádná
zastupuje AMU v RVŠ, je také členkou Grantové komise AMU a členkou dalších
grémií. Na závěr uvedla, že agendy prorektorů se do určité míry prolínají a že
budou s ostatními prorektory v úzkém kontaktu a spolupráci. Rektor doplnil,
že prorektorka Radok Žádná je rovněž garantem segmentu RUV.
Přišel senátor J. Rataj.
Závěrem vystoupil prorektor pro vědu, výzkum, PR a rozvoj F. Suchomel, který
shrnul hlavní body své agendy. V rámci agendy vědy a výzkumu je aktuální
implementace Metodiky 17+, která by mohla přinést významné finanční
prostředky. V rámci podpory doktorandů je aktuálně zahájen 4. ročník
konference Teritoria umění. Letos se konference budou účastnit nejen studenti
AMU, ale je otevřena rovněž pro účastníky z dalších UVŠ, nově také příspěvkům
ze Slovenska. V horizontu let 2019 či 2020 - pravidelná vědecká konference
doktorandů mezinárodních uměleckých škol. V rámci agendy vědy a výzkumu
bylo založeno Centrum doktorských studií, jako podpora rozvoje a metodické
pomoci fakultám. Pro potřeby publikace výsledků vědy a výzkumu byla
v letošním roce zahájena činnost redakce nového časopisu „Arte Acta“ (pracovní
název). V agendě PR se podařilo konsolidovat PR referenty na fakultách i na
rektorátu s cílem zlepšit povědomí o AMU mimo republiku a zaměřit se na využití
sociálních sítí. Aktuální je rovněž blížící se spuštění nového webu školy. V agendě
rozvoje byla v loňském roce v rámci implementace operačních programů podána
žádost v rámci výzvy z fondu ESF. Možnost zapojení do dalších výzev –
internacionalizace – bude vyhlášena v dubnu či květnu na rok 2018/2019.
V rámci rekonstrukce nákladového nádraží Žižkov je možnost prezentace v rámci
umělecké laboratoře AMU – vhodné pro aktivity, které nelze dosud v rámci školy
realizovat jako např. světelný design.
Předseda AS AMU K. Makonj poděkoval za představení a informace všem
prorektorům.

Ad 2)
Předseda AS AMU vyzval kvestora k prezentaci rozpočtu AMU na rok 2017
(příloha č. 1 zápisu). Kvestor popsal výchozí rozpočtovou situaci včetně zásadní
změny v procentním poměru příspěvku A + K (dříve 76:24) a jeho rozdělení na
tzv. fixní a výkonovou část v poměru 90:10. Na základě dohody (tříletý kontrakt
4 UVŠ s MŠMT) bude rozděleno 4% objemu fixní části mezi UVŠ, zatímco ve
výkonové části bude AMU (i další UVŠ) zahrnuta do hodnocení s ostatními VVŠ.
Kvestor popsal indikátory výkonové části a jejich váhu.
V rámci rozpisu příspěvku na rok 2017 došlo k navýšení příspěvku v obou
částech (fixní i výkonové) oproti roku 2015, které dovoluje plošné navýšení
příspěvku fakult i zachování podpory mladých pedagogů na všech fakultách.
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Kvestor dále prezentoval vývoj výše příspěvku v letech 2003 až 2017 a popsal
další zdroje rozpočtu AMU. Obecně popsal strukturu nákladů rozpočtu
a vývoj výsledku hospodaření AMU za rok 2016 v kontextu hodnocení
předchozích let. Závěrem kvestor nastínil výhled rozpočtové situace na období
2018 a 2019 a objasnil postup zpracování a předložení střednědobého
rozpočtového výhledu dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti
Jednání opustila prorektorka I. Radok Žádná.
K. Makonj poděkoval kvestorovi za prezentaci rozpočtu a otevřel diskusi k tomuto
bodu. Senátor Syruček požádal o vysvětlení, zda výsledky ve výkonové části
zahrnují i výsledky v umělecké činnosti a zda se týkají RUV. Kvestor osvětlil, že
ano, že klesla váha indikátoru RUV, ale že je nutné RUV i nadále vykazovat
a sledovat. Rektor doplnil souvislost nárůstu výkonové části rozpočtu a rostoucí
váhy RUV.
Senátor Kubák se dotázal na stav hospodářského výsledku UVS Poněšice.
Kvestor ujasnil, že dlouhodobý záporný hospodářský výsledek UVS Poněšice lze
objektivně zdůvodnit nemožností využití objektu v zimní sezoně, což je řešeno
v rámci předkládaného návrhu rozpočtu posílením části rozpočtu v hlavní
činnosti.
Senátoři hlasovali o schválení předloženého návrhu rozpočtu AMU na rok
2017 takto:
pro: 12
proti:0
zdržel se: 1
AS AMU schválil předložený návrh rozpočtu AMU pro rok 2017.
Jednání opustili V. Mareš a I. Wilhelm.

Ad 3)
Předseda AS AMU uvedl krátce novou podobu Volebního řádu AS AMU (příloha
č. 2 zápisu) a otevřel diskusi. Prorektorka Jobertová vysvětlila jako člen pracovní
skupiny svou snahu zohlednit problémové okamžiky z minulých voleb s cílem
zpřesnit
a jasně definovat pravidla voleb.
Senátoři dále diskutovali o termínu volitel/volič a o délce funkčního období
senátu.
V 18.29 hodin se dostavil senátor T. Loužný a zúčastnil se závěru diskuse.
Po debatě senátoři hlasovali o schválení Volebního řádu AS AMU takto:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1
AS AMU schválil znění Volebního řádu AS AMU.

Ad 4)
Předseda AS AMU K. Makonj otevřel diskusi k Jednacímu řádu AS AMU (příloha
č. 3 zápisu), který stejně jako předchozí předpis obdrželi senátoři v předstihu
a měli tak možnost se s ním seznámit. Senátoři se zněním všeobecně souhlasili,
a proto nebyla potřeba podrobnější diskuse.
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Senátoři hlasovali o schválení Jednacího řádu AS AMU takto:
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU jednomyslně schválil znění Jednacího řádu AS AMU.

Ad 5)
Rektor v krátkosti představil složení UR AMU (příloha č. 4 zápisu), zejména nově
navrhované členy prof. Přemysla Ruta a Petra Kofroně a uvedl jejich krátkou
profesní charakteristiku.
Senátoři hlasovali o novém složení UR AMU takto:
pro: 14
proti:0
zdržel se: 0
AS AMU schválil jednomyslně předložené složení UR AMU.

Ad 6)
Rektor objasnil důvod vzniku a funkci Rady pro vnitřní hodnocení AMU (RVH)
v souvislosti s institucionální akreditací. Složení a zastoupení členů RVH je
vyjmenováno v novele vysokoškolského zákona. AS AMU nominuje celkem 2
členy do RVH – 1 pedagog a 1 student. Prorektorka Jobertová objasnila, že
plánovaný celkový počet členů RVH AMU je 9 a že členství v RVH se nevylučuje
se členstvím UR AMU. Na dotaz K. Makonje rektor uvedl, že RVH začne pracovat
od září 2017. Senátor Jařab se dotázal, zda bude snaha o kvorum v zastoupení
za jednotlivé fakulty a rektor potvrdil, že RVH bude vytvářena s ohledem na
vyvážené složení vzhledem k fakultám.
Po všeobecné diskusi nad některými návrhy, stejně jako po diskusi na téma
institucionální akreditace a o celkové akreditační agendě navrhnul předseda
AS AMU odložit tento bod jednání na příští zasedání AS AMU s tím, že návrhy na
členy RVH bude možné zasílat do 18. 4. 2017 k rukám Lucie Polišenské (na
lucie.polisenska@amu.cz). Zaslané návrhy budou poté předmětem debaty na
zasedání AS AMU dne 24. 4. 2017.
AS AMU hlasoval o odložení projednávání nominace 2 členů do RVH AMU
na příští zasedání AS AMU dne 24. 4. 2017 takto:
pro: 14
proti: 0
zdrželi se: 0
AS AMU odsouhlasil projednání nominace 2 členů do RVH AMU na příští
zasedání AS AMU, které se bude konat dne 24. 4. 2017.

Ad 7)
Senátor Syruček se v krátkosti ujal představení nové podoby Jednacího řádu UR
FAMU (příloha č. 5 zápisu), který ve změnách reflektuje novelu vysokoškolského
zákona a potvrdil, že nové znění tohoto vnitřního předpisu fakulty již prošlo
schválením v rámci jednání fakultního AS FAMU. Nikdo ze senátorů neměl
k projednávanému předpisu dotaz ani připomínku.
Senátoři hlasovali o schválení předloženého znění Jednacího řádu UR
FAMU takto:
pro: 14
proti:0
zdržel se: 0
AS AMU jednomyslně schválil znění Jednacího řádu UR FAMU.
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Ad 8)
a) Předseda AS AMU K. Makonj navrhnul častější zasedání AS AMU z důvodu
nutnosti schvalování nových vnitřních předpisů školy. Senátoři se shodli na
následujících termínech:
24. 4. 2017 v 18:00 hodin
22. 5. 2017 v 17:00 hodin
b) Senátor Lázňovský informoval, že v rámci posledního jednání vydal AS
DAMU usnesení o jednomyslné podpoře zřízení školky AMU. Senátor
Greiner informoval o záměru své fakulty zřídit školku FAMU a o prvních
aktivitách k naplnění tohoto záměru. AS AMU bere tyto skutečnosti na
vědomí.
c) Otevřený dopis a výzva k současné situaci v Turecku (příloha č. 6 zápisu)
- senátor Greiner osvětlil okolnosti vzniku této aktivity. M. Lázňovský
informoval, že se AS DAMU per rollam hlásí k dopisu i k výzvě. I. K. Kubák
se dotázal, jaké je stanovisko AMU. Rektor Hančil ujasnil, že tento
dokument bude předmětem jednání nejbližší porady vedení, které
proběhne dne 3. 4. 2017 a tudíž zatím není k dispozici vyjádření exekutivy
AMU.
Senátoři hlasovali o podpoře otevřeného dopisu a o výzvě
k současné situaci v Turecku takto:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1
AS AMU se připojuje k otevřenému dopisu i k výzvě k aktuální
situaci v Turecku.

Zapsala: M. Turková
Za správnost: prof. K. Makonj
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