Zápis ze zasedání AS AMU č.4/2018 ze dne 18. 6. 2018
Zasedací místnost rektorátu AMU 16:00 – 17:10
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ladislav Greiner,
Michaela Mochnáčová, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Eliška Raiterová, Ondřej Urban, Noemi
Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: (bez titulů)
Ivo Kahánek, Jiří Lössl, Martin Stecker, Martina Ševčíková
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Daniela Jobertová, Ingeborg Radok-Žádná, Filip Suchomel,
Eric Rosenzveig
Program:
1. Projednání mediálního obrazu FAMU a AMU s vedením AMU

Předseda AS AMU svolal na základě písemné žádosti třetiny členů senátu ze dne 13. 6. 2018
mimořádné zasedání AS AMU (v souladu s čl. 2, bodem 1., písm. b) Jednacího řádu AS AMU
v Praze). Přivítal senátory a hosty a konstatoval, že senát je schopen
se usnášet dle článku 2 odst. 3 Jednacího řádu AS AMU.
Předseda P. Prokop objasnil, že přítomná místopředsedkyně AS AMU za studentskou
komoru M. Mochnáčová a senátorka E. Raiterová ukončily studium bc. programu, jsou však
v procesu přijímacího řízení do dalšího stupně studia. O přijetí však nebylo dosud rozhodnuto
a proto ani jedna ze senátorek není do studia zapsaná. Dle části třetí, bodu 2. Statutu AMU ze
dne 21. 12. 2016 však o mandát senátorky AS AMU nepřichází, pouze se nebudou účastnit
hlasování. Tento postup byl právně konzultován.
Senátoři jednomyslně odhlasovali projednávaný bod programu.
Ad 1. Projednání mediálního obrazu FAMU a AMU s vedením AMU
Předseda AS AMU P. Prokop požádal senátora Blažíčka, který byl jedním z iniciátorů svolání
mimořádného zasedání AS AMU, aby seznámil přítomné s důvody, které jej a další senátory
k tomuto kroku vedly.
M. Blažíček objasnil, že důvodem podnětu byla obava senátorů o mediální obraz, který
v souvislosti se snahou AS FAMU o odvolání děkana FAMU, vzniká o fakultě FAMU
v médiích. Tento obraz se, podle senátora Blažíčka, snaží vytvořit převládající narativ
o neúspěšné škole v úpadku, která produkuje nekvalitní absolventy bez možnosti uplatnění
v praxi. Tato kampaň dlouhodobě poškozuje pověst školy a je založena na řadě
dezinformací, polopravd a subjektivních tvrzení, které se však stávají pozvolna realitou
a obraz FAMU, potažmo AMU jako celku dlouhodobě a nevratně poškozují. Senátor Blažíček
se otázal, jakým způsobem bude vedení AMU na takovou kampaň reagovat.
Rektor upozornil na nevhodnost použití termínu kampaň a popsal stručně znaky kampaně:
kampaň je obvykle vedena s určitým, často i krátkodobým cílem, také bývá prokazatelná.
Rektor upozornil, že toto je bezpodmínečně nutné jasně rozlišovat.
Pokud se týká dezinformací ohledně přijímacích řízení, je na fakultě, aby případné chyby
neopakovala a napravila, přijímací řízení je zcela v gesci fakulty, povinností rektora je řešit
odvolání pouze proti porušení správního řádu. Prorektorka Jobertová ujasnila, že každé
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odvolání je na rektorát doručeno s konkrétním vyjádřením, podloženo protokolem
o příjímacím řízení, případně jsou vyžádány další podklady o průběhu řízení. Senátorka
Zárubová uvedla, že vykonávala funkci prorektorky pro studijní záležitosti v době, kdy
nastoupil do funkce děkana Z. Holý, a za dobu svého působení mohla sledovat, že stávající
děkan Holý udělal ohledně přijímacích řízení spoustu pozitivních kroků (např. zajistil pořádek
v protokolech). Po celou dobu děkan Holý pozitivně spolupracoval a snažil se zajistit
maximální možnou regulérnost řízení a zjednat pořádek. Pokud někdo mimo fakultu šíří
informace o neregulérnosti přijímacího řízení je na fakultě, aby na to adekvátně reagovala.
Předseda P. Prokop upozornil, že špatný mediální obraz FAMU se přelévá také na celou školu
a je nutné na tuto situaci reagovat.
Rektor osvětlil svůj postoj k médiím - v průběhu celého období nevstupoval do rozhovorů,
nabídky k vyjádření odmítal právě proto, aby neprodlužoval stav, kdy je téma FAMU probíráno
v médiích a kdy na celé kauze ulpívá negativní mediální obraz přinášející dvě sdělení: FAMU
se neumí dohodnout a odvolává děkana; a FAMU je škola, která produkuje nezaměstnatelné
absolventy. Výměna stanovisek přes média fakultě ani škole neprospívá, je zapotřebí začít
komunikovat jiným způsobem. Média obecně jsou vstřícné ke kontroverzím, raději sáhnou po
něčem skandálním a kontroverzním, je třeba najít pozitivní platformy. Zvrátit nastavený
vzorec v médiích nebude snadné, je nezbytně nutné určovat aktivně obsah, a to nejlépe
prostřednictvím pozitivních sdělení.
Rektor současně ve spolupráci s PR managerkou AMU T. Petákovou připravují další kroky,
které mají vést ke zlepšení mediálního obrazu AMU a všech jejích fakult. Například v rámci
projektu Universitas je v přípravě rozhovor s předsedkyní AS FAMU H. Bendovou, který se
bude týkat nově konstituovaného oboru herního designu na FAMU. Je nezbytně nutné
přinášet informace a pozitivní zprávy o událostech uvnitř školy, a tyto momenty také
asertivně a vědomě zviditelnit. Je rovněž nutné důsledně komunikovat informaci, že na
FAMU existují různé obory a katedry, a všechny jsou, i přes specifické tvůrčí výsledky kvalitní.
Rektor se domnívá, že je důležité, aby tyto snahy nebyly marněny prvním narativem, a to, že
FAMU je ta škola, která se nemůže dohodnout. Rektor proto opět navrhuje, aby další jednání
pokračovala prostřednictvím zcela nezávislého mediátora.
Senátor Blažíček poté upozornil na očerňování éry předchůdců současného děkana, zejména
období bývalého děkana Breganta. Rektor souhlasil, toto téma je problematické, změnila se
filmová branže, změnil se svět, společnost, způsob jakým se filmy vyrábějí, nemá smysl
obracet se tímto způsobem do minulosti. Je třeba vycházet ze současného stavu a využít
toho pozitivního co FAMU umí.
Senátor Pěruška respektuje zájem senátora Blažíčka na řešení mediálního obrazu FAMU,
rovněž se mu jeví jako nutné, aby na takovou situaci škola reagovala, zároveň ale upozornil,
že není smyslem jednání senátu školy řešit takové situace.
Předseda AS AMU P. Prokop souhlasí, že úkoly AS AMU jsou jiné, ale následky pokusu
o odvolání děkana jsou přirozeně hlubší a promítají se do celé školy na všech úrovních.
Vedoucí CAS, E. Rosenzveig, který se jednání AS AMU účastnil jako host, sdělil, že se sám
snažil pozitivně komunikovat s médii, zároveň upozornil na publikovaný rozhovor s bývalým
rektorem I. Mathé. Senátorka Zárubová ovšem upřesnila, že tento rozhovor je staršího data
a neměl žádnou souvislost se současnou situací.
Rektor informoval, že dle monitoringu tisku bylo k situaci na FAMU publikováno přibližně 150
článků, z toho 70 % bez zabarvení, negativních je přibližně 15 %, stejně jako pozitivních.
Zároveň uvedl, že si je vědom, že mediální impakt je různý.
Senátor M. Černý se vrátil k použitému pojmu kampaň. Vyjádřil svou nechuť přistoupit na
použití tohoto pojmu. Kampaň si někdo objedná, řídí, zaplatí nebo se do ní pouští dobrovolně
z přesvědčení. Pokud by se jednalo o kampaň, která by měla poškodit dobré jméno školy, je
potřebné podat důkazy, že se opravdu jedná o cílenou kampaň, kdo ji objednal a řídí. Senátor
Blažíček připustil, že neexistují důkazy, že by negativní kampaň vůči FAMU objednal stávající
děkan. Zároveň ale upozornil, že způsob, jakým byla situace medializována lze označit za
kampaň, neboť lze dohledat témata, která prostupují téměř všemi medializovanými texty.
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Předseda P. Prokop však upozornil, že témata v médiích kopírují dlouhodobý spor uvnitř
fakulty a že v tom případě jsou určitá témata očekávatelná.
Prorektorka Radok Žádná upozornila na další hledisko, kdy je nesmyslné hledat za
mediálními výstupy někoho ze školy, když je obecně usilováno o navýšení rozpočtu, je
zdůrazňována excelence školy, a v tomto smyslu není vhodné dávat o škole mediálně
negativní zprávy.
P. Prokop upozornil, že AS FAMU dosud nereagoval na návrh rektora na mediační schůzku
a požádal přítomné senátory z FAMU, aby apelovali na své kolegy v AS FAMU, bez dalších
jednání nelze situaci účinně řešit.
P. Prokop připravil návrh usnesení, senátoři společně upravili znění.
Senátoři hlasovali o schválení Usnesení AS AMU takto:
přítomných: 11
hlasovalo: 9
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Usnesení AS AMU v tomto znění:
Usnesení AS AMU ze dne 18. 6. 2018

Vnější obraz FAMU nepříznivě ovlivňuje pokračující spor uvnitř FAMU. AS AMU i vedení
AMU považují za potřebné změnit současný vzorec diskursu v médiích a prezentovat FAMU
jako dlouhodobě mezinárodně úspěšnou excelentní školu. Je třeba ukázat, že FAMU je
pluralitní školou, v níž jednotlivé katedry plní specifické a nezastupitelné vzdělávací a tvůrčí
úkoly. Je třeba aktivně prezentovat úspěchy kateder, studentů a absolventů, a to všech bez
rozdílu, dle jejich specifických zacílení. Je nezbytné, aby se do vytváření pozitivního obrazu
fakulty zapojil děkan FAMU, členové kolegia děkana FAMU, v součinnosti s AS FAMU.

Předseda AS AMU P. Prokop poděkoval přítomným za věcnou diskusi a jednání AS AMU
ukončil.

Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop
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