Zápis ze zasedání AS AMU č. 3/2018 ze dne 22. 5. 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:
Jan Hančil, Daniela Jobertová, Tomáš Langer, Ladislav Paluska
Program:
1. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2017
2. Schválení návrhu Statutu HAMU
3. Schválení návrhu Volebního řádu AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS
FAMU a AS AMU
4. Schválení Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností AMU za rok 2017
5. Projednání návrhu na zřízení Etické komise AMU
6. Projednání stížností O. Sommerové a O. Menzelové
Předseda AS AMU přivítal senátory a hosty a konstatoval, že senát je schopen
se usnášet dle článku 2 odst. 3 Jednacího řádu AS AMU.
Senátoři odhlasovali změnu pořadí projednávaných bodů programu. Senátorům byly
v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
Ad 1. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2017
Rektor v krátkosti představil předkládaný text návrhu VZ AMU za rok 2017 (příloha č. 1),
objasnil strukturu dokumentu, která vychází ze zadání MŠMT. Obsahem první textové části je
souhrn naplňování strategických priorit AMU, ve druhé části je popsáno naplňování
sledovaných kritérií ve struktuře zadané MŠMT. Na tuto část navazuje Tabulková část
výroční zprávy o činnosti AMU, která byla dříve integrována do textu. Na závěr je zařazena
výroční zpráva o hospodaření AMU, shrnutí nejdůležitějších informací se nachází v úvodu
a v závěru VZ.
V 15:50 hodin přišel senátor Blažíček.
Rektor také přiblížil proces zpracování VZ AMU 2017. Harmonogram zpracování byl dodržen,
text je koncipován tak, aby každé z fakult byl dán přibližně stejný prostor.
Předseda AS AMU P. Prokop vyzval přítomné k diskusi nad předloženým dokumentem a po
krátké rozpravě proběhlo hlasování.
Senátoři hlasovali v souladu s Jednacím řádem AS AMU v tajném hlasování o schválení
Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2017 takto:
přítomných: 14
hlasovalo: 14
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1
AS AMU schválil Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2017.
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Ad 2. Schválení návrhu Statutu HAMU
P. Prokop požádal o představení předloženého Statutu HAMU (příloha č. 2). Dokument
představila senátorka N. Zárubová, která uvedla, že předložený statut respektuje veškeré
předchozí připomínky, stejně jako vyšší předpisy. Text byl zjednodušen a zpřehledněn a byl
revidován rovněž z právního hlediska.
Senátor L. Greiner připomněl, že byl předchozím senátem pověřen ozřejmit důvod vrácení
dokumentu k přepracování - proběhla rozsáhlá diskuse týkající se obsazování míst vedoucích
kateder a oddělení formou výběrového řízení.
Senátoři hlasovali o schválení Statutu HAMU takto:
přítomných: 14
hlasovalo: 14
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Statut HAMU.
Ad 3. Schválení návrhu Volebního řádu AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS
FAMU a AS AMU
Senátor L. Greiner se ujal slova a požádal o vrácení Volebního řádu AS FAMU (příloha č. 3)
zpět k projednání na úrovni fakulty. Svůj návrh zdůvodnil tím, že již na zasedání AS AMU
dne 26. 2. 2018 požádal o vrácení tohoto předpisu k projednání z důvodu nejasné definice
způsobu ukončení členství v AS FAMU. Dále uvedl, že dne 26. 2. 2018 tento návrh svým
hlasováním podpořil rovněž tehdejší předseda AS AMU, D. Jařab (viz Zápis ze zasedání AS
AMU č. 1_2018 dne 26. 2. 2018). Senátor L. Greiner uvedl, že prostudoval obdobné řády
dalších dvou fakult, obě fakulty tento bod určitým způsobem zohledňují a definují
mechanismy ukončení členství v akademickém senátu příslušné fakulty.
Na toto téma poté proběhla mezi senátory diskuse, která reflektovala rovněž aktuální situaci
panující na FAMU. P. Prokop upozornil, že tento dokument formálně předkládá děkan
fakulty, bylo by proto přínosné vyžádat si přítomnost děkana při projednávání tohoto bodu.
Vzhledem k tomu navrhnul předseda AS AMU hlasovat o usnesení o odložení projednávání
a schvalování tohoto dokumentu na příští zasedání AS AMU.
V 16:20 hodin se dostavil senátor Gajdoš.
Senátoři hlasovali o usnesení odložit projednávání a schvalování „Volebního řádu AS FAMU
a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU“ na příští zasedání AS AMU za
přítomnosti děkana FAMU a předsedy AS FAMU takto:
přítomných: 15
pro: 11

hlasovalo: 15
proti: 4

zdržel se: 0

AS AMU přijal toto usnesení:
AS AMU odkládá projednávání a schvalování „Volebního řádu AS FAMU a pléna akademické
obce FAMU do AS FAMU a AS AMU“ na příští zasedání AS AMU a žádá předkladatele,
tj. děkana FAMU a předsedu AS FAMU, aby se tohoto jednání zúčastnili.
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Ad 4. Schválení Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností AMU za rok 2017
D. Jobertová a T. Langer prezentovali systém zajišťování kvality AMU a roli Zprávy o vnitřním
hodnocení (příloha č. 4) v něm podle aktuálního znění Pravidel vnitřního hodnocení a
výkladové části samotné Zprávy o vnitřním hodnocení AMU za rok 2017. Zodpověděli na
dotazy senátorů ohledně vazby hodnotících a akreditačních procesů a roli zpětné vazby od
studentů v celém systému zajišťován kvality.
Prezentace je dostupná zde:
http://prezi.com/g4ekeb3-swfl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

P. Prokop poděkoval D. Jobertové a T. Langerovi za představení dokumentu a zejména za
práci, kterou věnují agendě kvality na AMU. Rektor upozornil na fakt, že touto agendou se na
AMU zabývá velmi malý tým, zatímco na jiných školách tvoří tyto týmy až desítky pracovníků.
Senátoři hlasovali v souladu s Jednacím řádem AS AMU v tajném hlasování o schválení
Zprávy
o
vnitřním
hodnocení
kvality
vzdělávací,
tvůrčí
a s nimi souvisejících činností AMU za rok 2017 takto:
přítomných: 15
pro: 13

hlasovalo: 15
proti: 0

zdržel se: 2

AS AMU schválil Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností AMU za rok 2017.
Ad 5. Projednání návrhu na zřízení Etické komise AMU
Rektor uvedl okolnosti, které jej vedou k předložení návrhu na zřízení Etické komise AMU,
vzhledem k vyjádřením z poslední doby (viz také bod 6 jednání). K podnětům tohoto druhu by
se správně neměl vyjadřovat AS AMU, ani senát fakulty, které k tomu nemají mandát.
Následující diskuse řešila proces ukotvení procesů vedoucích k ustanovení Etické komise
AMU.
Rektor navrhnul, že předloží členům AS AMU a UR AMU návrh příslušného Výnosu rektora.
Jde o odpovědnou záležitost, která má být prodiskutována na co nejširším plénu orgánů
AMU. Rektor vznesl dotaz, zda jej členové AS AMU zmocňují k práci na přípravě Výnosu
k ustanovení etické komise.
V následující rozpravě byl diskutován vztah již existujícího Etického kodexu AMU ke vznikající
Etické komisi AMU. Rektor objasnil, že existující Etický kodex AMU je poměrně úzce zaměřen
a navrhuje pojmout jej širším způsobem. Na úpravě Etického kodexu AMU by měla pracovat
již Etická komise AMU.
Senátor Blažíček upozornil, že tyto změny bude nutno zohlednit také ve znění Statutu AMU.
Rektor tento záměr potvrdil a upřesnil, že podněty na změny Statutu AMU jsou průběžně
sbírány. Rektor rovněž deklaroval, že upřednostňuje hlubší diskusi o podobě statutu. Senátor
Blažíček také upozornil, že je nutné zajistit, aby se tento orgán nestal mechanismem
k perzekucím a aby případné nálezy komise nebyly transformovány do pracovně právního
vztahu.
Rektor ujasnil, že není v žádném případě záměrem vytvořit politický orgán.
Předseda P. Prokop navrhnul hlasování o usnesení:
AS AMU zmocňuje rektora AMU k zahájení příprav vytvoření Etické komise AMU. AS AMU
zároveň žádá rektora, aby ho o vývoji průběžně informoval.
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Senátoři o tomto usnesení hlasovali takto:
přítomných: 15
pro: 12

hlasovalo: 15
proti: 0

zdržel se: 3

AS AMU zmocňuje rektora AMU k zahájení příprav vytvoření Etické komise AMU. AS AMU
zároveň žádá rektora, aby ho o vývoji průběžně informoval.
Ad 6. Projednání stížností O. Sommerové a O. Menzelové
Předseda P. Prokop uvedl, že senátoři obdrželi v předstihu dva dopisy (příloha č. 5,
příloha č. 6) a podněty se stížností k pasážím v publikaci Dějiny AMU. Informoval také, že si
vyžádal stanovisko AS FAMU, které o podnětech rovněž jednalo dne 19. 4. 2018.
Znění Usnesení AS FAMU ze dne 19. 4. 2018 k výrokům K. Vachka v publikaci Dějiny AMU:
AS FAMU konstatuje, že se neshoduje s výroky pana profesora Vachka v knize Dějiny AMU ve
vyprávěních. Zároveň je AS FAMU toho názoru, že soukromé výroky zaměstnanců školy
nepřísluší senátu zkoumat z hlediska jejich etické správnosti.
P. Prokop požádal o přítomnost na jednání AS AMU předsedkyni AS FAMU
H. Bendovou, ta se však z jednání omluvila.
Rektor přiblížil historii vzniku a strukturu dvoudílné publikace Dějiny AMU. První díl je
faktografický zaznamenávající institucionální historii, druhý je psán metodou orální historie
zachycující rozhovory s osobnostmi, které ovlivnily AMU.
Proběhla zevrubná diskuse o vhodnosti použití orálně historické metody pro tento druh
publikace a senátoři diskutovali také problematiku změn u konkrétních slov v případě orální
historie. Senátoři konstatovali, že zodpovědnost nese rovněž editorský tým.
V 17:50 hodin jednání opustil senátor Pěruška.
Návrh usnesení:
AS AMU se seznámil s podněty paní Sommerové a paní Menzelové a vyjadřuje politování
nad způsobem, jakým se konkrétní pasáže knihy dotkly rodinných příslušníků jmenovaných
režisérů. Senát ze své pozice necítí kompetenci posuzovat, zda-li tyto výroky lze považovat
za neetické, či nikoliv. Senát doporučuje, aby se k podnětu vyjádřil odpovědný editor
publikace, případně kolektiv odborných redaktorů.
Senátoři o tomto usnesení hlasovali takto:
přítomných: 14
pro: 14

hlasovalo: 14
proti: 0

zdržel se: 0

AS AMU přijal jednomyslně usnesení v navrženém znění.
Ad 7. Různé
1. Dne 15. 3. 2018 proběhlo per rollam hlasování senátorů o podpoře výstražné
studentské stávky, která se konala 15. 3. 2018 pod názvem „Vyjdi ven“.
Senátoři hlasovali takto:
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hlasovalo: 15
pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

AS AMU jednomyslně schválil podporu výstražné studentské stávky konané dne
15. 3. 2018 pod názvem „Vyjdi ven“.
Senátor Greiner poděkoval senátorům za rychlou reakci.
2. Senátorka M. Mochnáčová podala k úvaze návrh na zkrácení semestru ve 3. a 5.
ročníku studia. Senátoři se shodli, že fakulty mají různé nároky a požadavky vzhledem
ke struktuře a délce semestru. Senátor O. Urban přislíbil, že se tímto podnětem bude
na svém příštím zasedání zabývat AS HAMU.
3. Předseda AS AMU P. Prokop poděkoval přítomným za účast.
4. Rektor poděkoval za schválení vnitřních předpisů a za konstruktivní a věcnou debatu.

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