Zápis ze zasedání AS AMU č. 5/2018 ze dne 8. 10. 2018
Zasedací místnost rektorátu AMU 15:30 – 18:15
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ladislav Greiner, Ivo Kahánek,
Jiří Lössl, Michaela Mochnáčová, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Eliška Raiterová,
Martin Stecker, Martina Ševčíková, Ondřej Urban, Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Zdeněk Holý, Helena Bendová, Ingeborg Radok Žádná, Daniela
Jobertová, Filip Suchomel, Jan Syruček, Tomáš Janáček, Pavla Klimešová
Předseda AS AMU P. Prokop uvítal senátory i hosty a poděkoval za účast na jednání, dále
konstatoval, že senát je schopen se usnášet dle článku 2 odst. 3 Jednacího řádu AS AMU.
Senátorům byly v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
Poté předseda AS AMU představil program a požádal o zařazení nového bodu do programu,
který se bude týkat zřízení Etické komise AMU.
Senátoři hlasovali o zařazení bodu Etická komise AMU do programu jednání AS AMU takto:
přítomných: 14
hlasovalo: 14
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil zařazení bodu Etická komise AMU do programu jednání AS AMU.
Předseda P. Prokop poté přivítal také děkana FAMU Z. Holého, který byl spolu s předsedkyní
AS FAMU H. Bendovou přizván k projednávání bodu 5. programu, který se týká Schválení
návrhu Volebního řádu AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU.
Z důvodu paralelně probíhající UR FAMU, které se účastní také děkan FAMU, požádal
P. Prokop o předřazení tohoto bodu na chvíli, kdy se dostaví také předsedkyně AS FAMU
H. Bendová. Všichni senátoři s návrhem souhlasili.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 18. 6. 2018
2. Návrh AS AMU na jmenování nového člena Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) z řad
studentů (v souladu s §12a zák. 111/1998 Sb.) po odstoupení dosavadního člena
BcA. Jana Hechta
3. Řád celoživotního vzdělávání
4. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie
múzických umění v Praze na rok 2019
5. Schválení návrhu Volebního řádu AS FAMU a pléna akademické obce FAMU
do AS FAMU a AS AMU
6. Schválení návrhu Jednacího řádu AS FAMU
7. Etická komise AMU
8. Žaloba na rektora AMU Akademickým senátem FAMU
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 18. 6. 2018
P. Prokop požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám.
Nikdo neměl žádné požadavky na úpravy či doplnění.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 18. 6. 2018 takto:
přítomných: 13
hlasovalo: 13
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pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 18. 6. 2018.
Ad 2. Návrh AS AMU na jmenování nového člena Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) z řad
studentů (v souladu s §12a zák. 111/1998 Sb.) po odstoupení dosavadního člena
BcA. Jana Hechta
P. Prokop objasnil, že dosavadní člen RVH J. Hecht rezignoval na funkci v tomto orgánu. Na
jeho místo nominoval předseda Prokop studenta a člena AS DAMU Prokopa Nováka. Žádné
další návrhy nebyly doručeny.
P. Prokop přizval na jednání kandidáta, který se stručně představil a popsal průběh svého
studia na DAMU a uvedl, že současně studuje také právnickou fakultu na UK. Motivací pro
práci v tomto orgánu je zájem o činnost školy a možnost aktivně se podílet na fungování
školy.
Senátoři hlasovali o nominaci nového člena Rady pro vnitřní hodnocení Prokopa Nováka
takto:
přítomných: 13
hlasovalo: 13
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil jako nového člena Rady pro vnitřní hodnocení studenta DAMU Prokopa
Nováka.
Ad 3. Řád celoživotního vzdělávání
Předseda Prokop požádal prorektorku Jobertovou, která se na vzniku předpisu podílela, aby
představila předkládaný dokument (příloha č. 1). Prorektorka Jobertová stručně popsala
historii vzniku předpisu a přiblížila stručně obsah. Hlavní změny souvisí zejména s novelou
VŠ zákona.
P. Prokop poděkoval za uvedení předpisu a otevřel rozpravu a poté požádal o hlasování.
Senátoři hlasovali o Řádu celoživotního vzdělávání takto:
přítomných: 13
hlasovalo: 13
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
AS AMU schválila znění nového Řádu celoživotního vzdělávání, který bude postoupen
k registraci na MŠMT.
Ad 4. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie
múzických umění v Praze na rok 2019
Předseda Prokop předal slovo rektorovi a požádal jej o představení dokumentu (příloha č. 2).
Rektor uvedl, že dokument vychází z výsledků projektu KREDO, výslednému dokumentu
předcházela diskuse o rozsahu a o implementaci podnětů z jednotlivých fakult. Do
strategických materiálů školy jsou implementovány obecnější záměry, které se týkají více
fakult. Dokument byl koncipován se zřetelem na kontinuitu předchozích dokumentů
vzhledem k MŠMT.
Došlo k mírným úpravám v názvech priorit a změn doznala také logika řazení strategií a cílů
tak, aby to lépe vyhovovalo skutečným strategiím a cílům, které hodláme v roce 2019 jako
škola řešit.
Dokument projednali členové rozšířené porady vedení AMU v září 2018 a vyslovili souhlas
s jeho zněním.
Předseda AS AMU poděkoval rektorovi za představení dokumentu a otevřel rozpravu.
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Senátoři se zajímali zejména o akvizici na nákup Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ) jako
nové budovy školy ve vztahu k již probíhající spolupráci v rámci Institutu Intermédií (IIM).
Rektor zevrubně vysvětlil možnosti prostoru NNŽ, jehož výhodou jsou zejména
velkoprostorové sály a možnost minimalistické rekonstrukce na variabilní prostor
uplatnitelný pro všechny fakulty. Záměr školy je vytvořit prostor pro kulturně vzdělávací
centrum pro potřeby uměleckých realizací, nikoli budovu učebního typu.
Detailní projekt zatím není k dispozici, v řešení jsou především majetkové vztahy. O vývoji
bude rektor dál informovat.
Rektor také informoval o záměru i nadále kontinuálně spolupracovat ve formě CRP na
podpoře IIM, jehož prostory však nesplňují zcela požadavky, které by bylo možno uspokojit
v budově NNŽ.
Předseda Prokop po příchodu předsedkyně AS FAMU H. Bendové navrhnul přerušit
projednávání tohoto bodu vzhledem k nutnosti projednat za přítomnosti předsedkyně AS
FAMU a děkana FAMU následují dva body. O PRSZ na rok 2019 bude hlasováno po
projednání bodů 5. a 6. programu. Senátoři s návrhem jednohlasně souhlasili.
Ad 5. Schválení návrhu Volebního řádu AS FAMU a pléna akademické obce FAMU
do AS FAMU a AS AMU
Předseda Prokop uvedl, že tento řád (příloha č. 3 a příloha č. 4) je na programu jednání
AS AMU již potřetí a požádal o spojenou diskusi k bodům 5. a 6. neboť spolu úzce souvisí
a logicky na sebe navazují. Předal slovo děkanovi FAMU Z. Holému, aby stručně představil
oba předpisy FAMU. Děkan uvedl, že tyto vnitřní předpisy vznikaly již před dvěma lety, byly
prodiskutovány AS FAMU, rovněž byly ustanoveny pracovní skupiny, které na znění pracovaly
na základě návrhů proděkanů. Předpis byl rozporován v souvislosti s absencí jasné definice
ukončení členství v AS FAMU a zároveň ve značném zjednodušení způsobu odvolání děkana,
tato skutečnost je disproporční. Obdobné řády dalších fakult mají ve znění zakotvenou
jasnou definici.
Předsedkyně AS FAMU H. Bendová apelovala na řešení situace vzhledem k současnému
platnému předpisu, který ovšem nyní neodpovídá požadavkům VŠ zákona a je nutné přijmout
předpis nový, ve kterém budou všechny náležitosti uvedeny dle platného zákona o VŠ.
Senátoři rovněž upozornili na skutečnost, že tento předpis je projednáván již delší dobu a je
vedena diskuse, jejíž obsah se poněkud proměňuje ve světle současné situace na FAMU.
V rámci této diskuse byla rovněž připomenuta specifická situace v AS FAMU, kdy jsou
členové senátu dovolováni postupně po třetinách na rozdíl od senátů zbývajících fakult, kde
je systém volby členů jiný.
Diskuse se rovněž dotkla zastoupení a počtu členů AS FAMU a byl formulován požadavek na
revizi tohoto stavu tak, aby složení senátu fakulty bylo reprezentativnější a systém volby
transparentní. Je otázkou, zda se snažit sjednotit podmínky na všech fakultách stejně tak,
aby řády byly v souladu.
Předseda Prokop navrhnul, aby také hlasování o obou předpisech proběhlo zároveň, senátoři
souhlasili.
Během diskuse se dostavili senátoři M. Pěruška a poté také D. Burda.
Senátoři hlasovali o schválení návrhu Volebního řádu AS FAMU a pléna akademické obce
FAMU do AS FAMU a AS AMU takto:
přítomných: 15
hlasovalo: 15
pro: 8
proti: 6
zdržel se: 1
AS AMU schválil předložený návrh Volebního řádu AS FAMU a pléna akademické obce
FAMU do AS FAMU a AS AMU.
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Senátoři hlasovali o schválení návrhu Jednacího řádu AS FAMU takto:
přítomných: 15
hlasovalo: 15
pro: 9
proti: 5
zdržel se: 1
AS AMU schválil předložený návrh Jednacího řádu AS FAMU.
Předseda P. Prokop poté požádal senátory o hlasování o předloženém Plánu realizace
strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie múzických umění v Praze na rok
2019.
Senátoři hlasovali o Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
Akademie múzických umění v Praze na rok 2019 takto:
přítomných: 15
hlasovalo: 15
pro: 13
proti: 1
zdržel se: 1
AS AMU schválil předložený návrh Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí
činnosti Akademie múzických umění v Praze na rok 2019.
Ad 6. Schválení návrhu Jednacího řádu AS FAMU
Viz bod 5.
Ad 7. Etická komise AMU
V návaznosti na bod č. 5 zasedání AS AMU, které se konalo dne 22. 5. 2018, rektor AMU
navrhuje na dnešním zasedání projednat a odsouhlasit počet a způsob nominace členů nově
zřizované Etické komise AMU. Jmenovaná Etická komise (dále jen EK) bude dále pověřena
níže uvedenými úkony:
1. dopracováním Jednacího řádu EK na základě návrhu předloženého rektorem
2. aktualizací stávajícího Etického kodexu AMU z roku 2008 (či vypracováním kodexu
nového)
3. následně posuzováním podnětů ve věci dodržování Etického kodexu
AMU v návaznosti na ustanovení EK a vypracování nového Etického kodexu zanese tyto
skutečnosti do upraveného znění Statutu AMU.
Návrh rektora AMU k počtu členů a složení EK:
Komise má 8 členů. 2 externí členy komise jmenuje rektor na návrh UR AMU, 3 akademické
pracovníky komise nominují děkani fakult na návrhy AS fakult, 3 členy z řad studentů
navrhuje AS AMU. Členy komise jmenuje a odvolává rektor. Funkční období je tříleté.
Členové AS AMU diskutovali o možných podobách a složení Etické komise AMU. Z této
diskuse vzešel konsensuální protinávrh:
Komise má 5 členů. 1 externího člena komise jmenuje rektor na návrh UR AMU,
3 akademické pracovníky komise nominují děkani po předchozím kladném vyjádření
AS fakulty, 1 člena z řad studentů navrhuje AS AMU. Členy komise jmenuje a odvolává rektor.
Funkční období je tříleté.
Senátoři hlasovali o protinávrhu složení Etické komise AMU takto:
přítomných: 15
hlasovalo: 15
pro: 13
proti: 1
zdržel se: 1
AS AMU schválil složení Etické komise AMU: Komise má 5 členů. 1 externího člena komise
jmenuje rektor na návrh UR AMU, 3 akademické pracovníky komise nominují děkani po

4

předchozím kladném vyjádření AS fakulty, 1 člena z řad studentů navrhuje AS AMU. Členy
komise jmenuje a odvolává rektor. Funkční období je tříleté.
Rektor přislíbil, že o tomto rozhodnutí AS AMU bude na nejbližších jednáních informovat
UR AMU a děkany fakult, které také pověří předáním informace předsedům AS fakult.
Ad 8. Žaloba na rektora AMU Akademickým senátem FAMU
Rektor opustil jednání AS AMU.
Předseda P. Prokop předal slovo senátorovi Greinerovi, který se přihlásil do diskuse, shrnul
svůj pohled na průběh celé kauzy s odvoláním děkana FAMU, která vyústila v žalobu na
rektora AMU podanou AS FAMU a přečetl své stanovisko k situaci.
Stanovisko senátora Greinera:
“Jako senátor AS AMU, zvolený za FAMU bych rád panu rektorovi vyjádřil podporu
a především poděkování za rozhodnutí neodvolat Zdeňka Holého z pozice děkana FAMU.
Proti postupům, vedoucí ze strany AS FAMU k odvolání děkana FAMU se ostře ohrazuji.”
Senátor Greiner poděkoval za možnost vyjádřit své stanovisko k situaci a za možnost přečíst
vyjádření.
Proběhla zevrubná diskuse, která se týkala zejména stanovisek senátorů k výkladu zákona
o VŠ ve věci odvolání děkana fakulty. Zaznělo také vyjádření, že žaloba na rektora v žádném
případě nesměřuje k jeho očernění jako osoby, ale k objasnění a posouzení postupu, který by
měl posloužit rovněž jako obecný judikát v obdobných záležitostech ostatních VŠ. Senátoři
také upozornili, že se jedná o systémovou věc, je několik úhlů pohledu a je zde možnost
získat precends nastavující v tomto ohledu pravidla.
Senátoři se rovněž vyjadřovali k průběhu vyvolání návrhu na odvolání děkana FAMU ve formě
apelu, který byl poté použit jako podpora návrhu na odvolání. Bylo více možností jak
problematickou situaci na FAMU řešit, návazně na to pak bylo také více možností jak naložit
s rozhodnutím rektora o neodvolání děkana FAMU, např. dotazem k legislativě.
Senátoři také upozornili, že na minulém mimořádném jednání AS AMU byla naléhavě řešena
otázka špatné pověsti AMU, které další eskalace problému v podobě žaloby na rektora nijak
nepomáhá a navíc jde přímo proti přijatému usnesení.
Na závěr vyjádřil senátor Urban přání, aby přes všechny problémy a neshody uvnitř školy
nebo fakulty, neztratili senátoři tolik potřebný čas a energii pro tvůrčí práci.
Předseda AS AMU P. Prokop poděkoval jménem všech za přání senátora Urbana, poděkoval
senátorům za jejich čas a ukončil zasedání.
O termínu dalšího jednání AS AMU budou senátoři informováni s předstihem.
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop
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