Zápis ze zasedání AS AMU č. 2/2019 ze dne 22. 5. 2019
Zasedací místnost rektorátu AMU 15:30 – 17:20
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ladislav Greiner, Ivo Kahánek, Jiří Lössl,
Michaela Mochnáčová, Petr Prokop, Eliška Raiterová, Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: Matěj Paclík, Matouš Pěruška, Martin Stecker, Ondřej Urban
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Ingeborg Radok Žádná, Daniela Jobertová, Filip Suchomel, Lukáš Prokop
Předseda AS AMU P. Prokop uvítal senátory i hosty a poděkoval za účast na jednání. Poté 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.
P. Prokop seznámil senátory s návrhem programu jednání, senátor Š. Gajdoš požádal o projednání
informace o mezinárodním hnutí středoškoláků s názvem Fridays for future, která bude zařazena do
bodu 8. Různé.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 11. 3. 2019
2. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2018
3. Schválení návrhu Dodatku č. 1 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností AMU
4. Návrh Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU
5. Návrh Jednacího řádu Etické komise AMU
6. Návrh Akreditačního řádu AMU
7. Návrh Studijního a zkušebního řádu AMU
8. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 11. 3. 2019
P. Prokop požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám. Nikdo
neměl žádné požadavky na úpravy či doplnění (příloha č. 1).
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 11. 3. 2019 takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
9
proti:
0
zdržel se: 1
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 11. 3. 2019.
Ad 2. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2018
Rektor představil návrh VZ 2018, oproti loňsku nedošlo k žádným změnám ve struktuře, obsahem jsou
souhrnné informace za celou školu. Specifické informace související s činností fakult mají fakulty
možnost detailněji popsat v rámci fakultních výročních zpráv. Harmonogram zpracování VZ 2018 byl
dodržen, text je koncipován tak, aby každé z fakult byl dán přibližně stejný prostor.
Rektor se poté zaměřil na výpověď porovnání tabulkové části v letošním a loňském roce. V některých
sledovaných datech (samoplátci, počty žen, počet mobilit a konferencí) zaznamenala AMU nárůst,
v jiných ukazatelích je evidován pokles (počet studií, absolventi, zájem o jednostupňové studium).
Kvestor se poté vyjádřil k části VZ 2018 o hospodaření, v úvodu je konstatován stav rozpočtové
situace oproti roku 2017, kdy došlo k nárůstu fixní i výkonové části příspěvku, a došlo také ke změně
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poměru těchto částí příspěvku (fixní:výkonová – 83:17). Hospodaření AMU bylo v roce 2018 uzavřeno
s kladným hospodářským výsledkem. Dále informoval, že konečná verze VZ bude obsahovat Zprávu
auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2018 s výrokem auditora „bez výhrad“.
Předseda AS AMU P. Prokop vyzval přítomné k diskusi nad předloženým dokumentem, senátor
Blažíček se dotázal na úspěšnost výzkumných projektů SGS a DKR. Rektor ozřejmil, že úspěšnost
jednotlivých fakult se drží na konstantní úrovni.
Senátor Burda vznesl dotaz na nulovou hodnotu v položce Stipendia udělená za vynikající studijní
výsledky (tab. 3.4). Prorektorka Jobertová přislíbila prověřit mechanismus přiznávání stipendií podle
účelu, senátoři budou poté obesláni s vysvětlením.
Členové AS AMU poté tajně hlasovali o návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok
2018.
Senátoři hlasovali v tajném hlasování o návrhu VZ AMU za rok 2018 takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2018 (příloha č. 2).
Dne 23. 5. 2019 bylo členům AS AMU zasláno e-mailem vyjádření prorektorky Jobertové: Tabulka je
členěná podle jednotlivých zákonných důvodů pro přiznání stipendia. Stejné členění máme i v KOSu.
Podle vybraného paragrafu (odkaz na paragraf) pak KOS nabídne vhodné rozpočty (čísla akcí), ze
kterých se peníze proplatí. V roce 2018 nebylo vyplaceno žádné stipendium s odkazem na § 91 odstavec
2 písmeno a).
Prospěchová stipendia byla zřejmě vyplácena podle "paragrafu" 9, kdy jsou prostředky vypláceny ze
stipendijního fondu AMU, nikoliv z příspěvku MŠMT. Tato stipendia jsou zahrnuta v řádku "jiná
stipendia". V příloze je výpis stipendií, která byla "asi" prospěchová.
Do řádku "za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)" byla tedy uvedena jen ta stipendia,
která se odkazovala přímo na tento řádek zákona.
Ad 3. Schválení návrhu Dodatku č. 1 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností AMU
Předseda P. Prokop předal slovo prorektorce Jobertové, která dokument představila. Dodatek zprávy
o vnitřním hodnocení je formulován pro celou školu na základě podkladů z hodnotících procesů fakult.
Cílem textu je ukázat míru implementace a hodnocení činnosti systému kvality na AMU. U každého
procesu je popsáno nastavení, reflexe fungování a zpětná vazba. Součástí dodatku jsou rovněž
výsledky mezinárodního hodnocení včetně formulace silných stránek a doporučení.
Po krátké debatě uzavřel P. Prokop diskusi a vyzval senátory k hlasování.
V 15:35 se dostavil senátor J. Lössl.
Senátoři v tajném hlasování hlasovali o návrhu Dodatku č. 1 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
S AMU schválil znění Dodatku č. 1 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností AMU za rok 2018 (příloha č. 3).
Ad 4. Návrh Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU
Rektor se ujal slova a představil hlavní navrhované změny v předpisu. Na základě podnětů z fakult byly
revidovány poplatky spojené s habilitačním a profesorským řízením. Praxe ukázala, že tyto poplatky
jsou nefunkční, naopak generují administrativní zátěž jak na úrovni fakult, tak rektorátu, proto došlo
k jejich zrušení již při novelizaci Statutu AMU. Tato změna se tedy odráží také v novelizovaném návrhu
řádu habilitačních a profesorských řízení. Druhou zásadní změnou je zpřesnění pravidel pro jmenování
komisí a oponentů tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů vzhledem k možnému souběhu dvou
pracovních poměrů.
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU je obecný předpis s celoškolní
platností. Dosud byla zavedená praxe, že zpřesnění podmínek obou řízení (jak v případě uchazečů,
kteří se habilitovali či se ucházeli o profesuru na základě souboru uměleckých děl či uměleckého
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výkonu, nebo na základě plnohodnotné habilitační práce) bylo s ohledem na specifika jednotlivých
fakult formulováno v podobě výnosu děkana po projednání v UR fakult.
Rektor upozornil, že nově budou východiskem doporučená hlediska hodnocení, která po projednání
v UR AMU budou obsahem výnosu rektora (nově ošetřeno v odst. 5, čl. 1 řádu).
Senátorka Zárubová upozornila na převažující názor na HAMU, že požadovaných 30 stran reflexe
v případě uměleckého výkonu zbytečně zatěžuje kandidáty. Rektor nedoporučuje tuto podmínku
vyřadit, spíš bychom měli směřovat k narovnávání kritérií, toto opatření vzniklo po vzájemné shodě
s JAMU k narovnání podmínek řízení na obou školách.
Předseda Prokop souhlasil s vyjádřením rektora, akademický titul by měl mít váhu napříč společností.
P. Prokop také informoval, že předložený předpis prostudovala a projednala legislativní skupina
AS AMU, dílčí výhrady byly zapracovány.
Senátoři hlasovali o předloženém návrhu Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
AMU takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
9
proti:
0
zdržel se: 2
AS AMU schválil předpis v navrženém znění (příloha č. 4).
Ad 5. Návrh Jednacího řádu Etické komise AMU
Rektor informoval, že návrh tohoto dokumentu zpracoval právník AMU L. Prokop na základě jednacích
řádů etických komisí jiných vysokých škol. V tomto řádu je ošetřen způsob, jak nakládat s doručenými
podněty, případně jak podnět zamítnout, pokud tento etické komisi nepřísluší. Je také stanoveno, kdo
může podněty komisi směřovat, etická komise také posuzuje soulad projednávaného podnětu
s Etickým kodexem AMU. Stávající Etický kodex AMU bude podroben diskusi v etické komisi a poté
dojde k jeho novelizaci.
Poté otevřel předseda AS AMU rozpravu, ve které byly diskutovány mechanismy jmenování
a odvolávání členů EK AMU a poměr hlasů při hlasování komise.
Všechny připomínky byly do stávajícího výnosu zapracovány.
Senátoři projednali návrhu Jednacího řádu Etické komise AMU:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
proti:
0
proti:
0
zdržel se:
0
AS AMU schválil navržené znění Jednacího řádu Etické komise AMU (příloha č. 5).
Ad 6. Návrh Akreditačního řádu AMU
Předseda Prokop vyzval prorektorku Jobertovou, aby uvedla předložený dokument. Tento dokument
je zcela nový, škola k přípravě přistoupila v souvislosti s přípravou žádosti o institucionální akreditaci
již v loňském roce. Věcný záměr byl diskutován s rektorem a vedením školy, poté byl představen na
výjezdním zasedání rozšířené porady vedení na podzim loňského roku, kde byla rovněž ustanovena
pracovní skupina se zástupci všech fakult. Konečný návrh znění byl znovu prodiskutován s rektorem,
s pracovní skupinou a poté byl zaslán děkanům fakult k oponentuře. Nakonec byl dokument
konzultován s legislativní skupinou AS AMU.
Spolu se SZŘ jde o nejkomplexnější a nejkomplikovanější předpis školy, cílem bylo přesně popsat
a vymezit kompetence orgánů vstupujících do procesu akreditací a rozhodování na základě
stanovených kritérií. Schvalovací proces předložených akreditací v RVH je popsán tak, aby byla
definována sdílená kritéria pro jejich přípravu a posuzování.
Předseda AS AMU poděkoval prorektorce Jobertové a členům pracovní skupiny i všem, kteří se na
přípravě tohoto zásadního předpisu podíleli.
V 16:45 opustil jednání M. Černý.
Senátoři hlasovali o návrhu Akreditačního řádu takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil navržené znění Akreditačního řádu AMU (příloha č. 6).
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Ad 7. Návrh Studijního a zkušebního řádu AMU
Nové znění předpisu reflektuje změny po novele ZVŠ a náležitosti v souvislosti s uplatněním správního
řádu. Řád byl široce diskutován se studijními proděkany a se zástupci studijních oddělení fakult. Poté
byl předložen k připomínkám rektorovi, vedení školy a děkanům.
Hlavní změny se týkají zejména sjednocení shodných pasáží věnovaných různému stupni studia
(bakalářské, magisterské), došlo k upřesnění parametrů studijních programů v souladu se systémem
KOS. Řešen je rovněž mechanismus a podmínky vyškrtávání předmětů a elektronický zápis do dalších
ročníků. Široce diskutovány byly minimální parametry ke kvalifikačním pracím (bude předmětem
novely příslušného výnosu včetně stanovení parametrů pro doktorské práce).
Senátorka N. Zárubová ocenila přínos předloženého předpisu a poděkovala prorektorce Jobertové za
jeho přípravu.
Prorektorka Jobertová na závěr ujasnila, že platnost tohoto předpisu bude od nového akademického
roku, bude znovu projednán na schůzce studijních oddělení s cílem upozornit na všechny zásadní
změny, které zasahují do procesů na fakultách.
Senátoři hlasovali o návrhu Studijního a zkušebního řádu AMU takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil návrh Studijního a zkušebního řádu AMU (příloha č. 7).
Senátor Greiner poté vyjádřil poděkování také právníkovi AMU L. Prokopovi za spolupráci na přípravě
všech vnitřních norem školy.
V 17:00 odešla senátorka Noemi Zárubová – Pfeffermannová.
Ad 8. Různé
a) P. Prokop informoval o připravované novelizaci Jednacího řádu AS AMU – ve spolupráci
s rektorem a L. Prokopem – s cílem jasněji formulovat proces projednávání vnitřních předpisů
školy na AS AMU – zejména stanovení lhůt a mechanismů podávání pozměňovacích návrhů.
b) Rektor požádal o vytvoření pracovní skupiny AS AMU k návrhu/návrhům metodiky rozpisu
příspěvku na vzdělávací činnost v rámci rozpočtu AMU na rok 2020. Rektor upřesnil, že tento
požadavek vznikl na základě jeho účasti na zasedání AS HAMU, kde byly vznášeny zejména
podněty k tvorbě rozpočtu spolu s požadavkem po širší diskusi k podobě rozpočtu. Působnost
této skupiny bude v gesci AS AMU. Složení této pracovní skupiny bude upřesněno.
c) Senátor Š. Gajdoš představil stručně hnutí Fridays for future – mezinárodní středoškolské
hnutí, organizující páteční stávky, kterými se snaží upozornit na klimatickou krizi. Š. Gajdoš
rozešle podrobnější informace, poté bude návrh usnesení projednán per rollam, hlasování
bude zveřejněno na webových stránkách.
d) Senátor Burda požádal o ujasnění možností dopravy do UVS Poněšice a zákazu využití
k dopravě studentů automobilu pedagoga-zaměstnance AMU. Kvestor ujasnil, že se jedná
o špatný výklad platné směrnice o cestovních náhradách, povinnost pojištění obsazených
sedadel při využití soukromého vozidla vychází z faktu, že zaměstnance vysílá na služební
cestu zaměstnavatel. Je zcela v pravomoci fakult tomuto požadavku vyhovět.
e) Prorektorka Jobertová v souvislosti se všemi připravovanými dokumenty připomněla, že
vedení AMU hodlá podat žádost o Institucionální akreditaci.
AS AMU bere na vědomí informaci, že vedení AMU předloží v průběhu září 2019 žádost
o Institucionální akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu.
Předseda AS AMU P. Prokop ukončil jednání a poděkoval senátorům za účast.
Termín příštího jednání AS AMU bude upřesněn.
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop
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