Zápis ze zasedání AS AMU č. 3/2020 ze dne 27. 5. 2020
Videokonference prostřednictvím platformy Zoom 14:00 – 15:40
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ladislav Greiner, Ivo Kahánek, Jiří Lössl,
Michaela Mochnáčová, Matěj Paclík, Petr Prokop, Martin Stecker, Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: (bez titulů)
Matouš Pěruška, Eliška Raiterová, Ondřej Urban
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Tomáš Langer, Ingeborg Radok Žádná, Daniela Jobertová, Filip Suchomel, Lukáš Prokop,
Václav Obadálek
Předseda AS AMU P. Prokop uvítal senátory i hosty a poděkoval za značnou míru tolerance během
jednání.
Akademický senát AMU je schopen se usnášet dle článku 2 odst. 3 Jednacího řádu AS AMU.
Senátorům byly v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 4. 2020
2. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2019
3. Schválení návrhu Dodatku č. 2 za rok 2019 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
4. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 4. 2020
P. Prokop požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám. L. Greiner
upozornil na nesrovnalost ve výčtu zúčastněných, bude opraveno (příloha č. 1). Korespondenčně se
senátor Greiner vyjádřil k návrhu rozpočtu, korespondenční hlasování však nelze připustit.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 4. 2020 takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 29. 4. 2020.
Schválení možnosti hlasovat o návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2019
a o návrhu Dodatku č. 2 za rok 2019 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s
nimi souvisejících činností AMU veřejně – viz Výnos rektora č. 4/2020
P. Prokop připomněl podstatu části třetí čl. 7 odst. 3 Výnosu rektora č. 4/2020, ve kterém se uvádí, že:
„Usnese-li se na tom daný orgán bez ohledu na formu hlasování, může se veřejným hlasováním
usnášet i o věcech, které podle zákona o vysokých školách nebo vnitřního předpisu vyžadují tajné
hlasování.“
Senátoři hlasovali o možnosti hlasovat o dokumentech veřejně:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil možnosti hlasovat o návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok
2019
a o návrhu Dodatku č. 2 za rok 2019 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností AMU veřejně.
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Ad 2. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2019
Předseda P. Prokop požádal rektora o úvodní představení dokumentu a předal mu slovo. Rektor
informoval o tom, že výroční zpráva je zpracována dle struktury předepsané MŠMT, došlo pouze
k drobné změně v tzv. hlavní části, kde byly vyhodnoceny strategické priority podle jednotlivých
prioritních cílů. Rok 2019 byl pro AMU úspěšný, podařilo se naplnit podmínky pro získání
institucionální akreditace a mimořádně úspěšný rok to byl také díky skvělé práci studentů a pedagogů.
Vrcholem roku byl úspěch studentky katedry animované tvorby Darii Kashcheevy, zcela mimořádných
úspěchů dosáhl pedagog HAMU klavírista doc. Ivo Kahánek, Ph.D. Prestižní britský hudební časopis
BBC Music Magazine v prosinci vybral jako nahrávku měsíce album klavírních koncertů Antonína
Dvořáka a Bohuslava Martinů, které natočili klavírista Ivo Kahánek a Bamberští symfonikové se svým
šéfdirigentem Jakubem Hrůšou. Jan Nebeský, dlouholetý pedagog režie na DAMU, převzal v říjnu cenu
Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla.
Rektor dále omluvil kvestora z účasti na jednání AS AMU, který je v současné době v delší pracovní
neschopnosti. Rektor proto požádal o vyjádření k části VZ o hospodaření T. Langera, který kvestora
v jeho nepřítomnosti zastupuje. T. Langer shrnul výsledky hospodaření za rok 2019, které probíhalo
podle plánu a podle schváleného rozpočtu.
Předseda AS AMU poděkoval za úvodní slovo a otevřel diskusi.
Senátor Greiner se dotázal na možnosti využití dalšího financování projektů z operačních programů po
skončení stávajícího OP VVV. Rektor informoval o tom, že není dalším záměrem školy účastnit se
dalšího projektu financovaného z evropských operačních programů. T. Langer doplnil informaci
o stavu projektu OP VVV Zajišťování kvality na AMU. Prorektor Suchomel informoval o přípravě
projektu v operačním programu Jan Amos Komenský, kde budou pro AMU možnosti v navázání na
některé ukončené programy. Senátor Greiner poděkoval T. Langerovi za realizaci projektu OP 3V, pro
jeho katedru byl tento projekt velmi přínosný.
Senátor Burda otevřel otázku obsahu kapitoly 6d/ Problematika sexuálního a genderově podmíněného
obtěžování. Nesouhlasí s tím, jak je stav na škole v této kapitole reflektován a proto nebude pro VZ
hlasovat. Tato kapitola je, podle D. Burdy, formulována obecně a neodráží skutečný stav, kdy na škole
dochází k tomuto jednání, nejčastěji ze strachu však není zveřejňováno. Rektor vyjádřil znepokojení
nad vyjádřením senátora Burdy, znamená to, že na škole obtěžování existuje a není řešeno a vyzval
senátora Burdu, aby podal o tomto závažném jednání zprávu. Rektor požádal D. Burdu o osobní
schůzku, aby se dozvěděl relevantní informace, a aby mohly být tyto závažné problémy co nejdříve
řešeny. Předseda AS AMU podpořil otevření tohoto tématu, jakkoli VZ AMU není platforma vhodná pro
řešení těchto problémů a požádal D. Burdu o informace, v jakých intencích se tato podezření pohybují,
aby bylo možné začít účinně jednat. Senátor Burda přislíbil, že bude hlavní problémy formulovat a že
bude o tomto tématu jednat s rektorem.
Následně se dotázal senátor Blažíček na vývoj jednání o nákupu budovy Nákladového nádraží Žižkov,
a zda existuje záměr případného využití tohoto prostoru. Slova se ujal prorektor Suchomel, který je
vyjednávání zodpovědný. F. Suchomel uvedl, že projet započal již v roce 2016, v současné době je
velmi pozdržen. Původně vypadal projekt nadějně, složité vlastnické vztahy a záměry různých subjektů
však ztěžují vyjednávání. V prvním období 2017 – 2018 proběhla informace o záměru v rámci fakult,
následně byl z podkladů fakult zpracován záměr, se kterým do vyjednávání AMU vstoupila. Rada
zastupitelstva připravuje finální získání budovy pro několik subjektů. V prvním období proběhla
informace na jednotlivých fakultách, poté návštěva objektu s vytipováním vhodných prostor. Nyní se
však situace změnila, současné zastupitelstvo však nemá záměr nákupu areálu jako celku. Probíhají
složitá vyjednávání, která celý proces prodlužují. Rektor doplnil, že v tuto chvíli je k dispozici vstupní
materiál v podobě záměru, který byl zpracován z podkladů a požadavků fakult a je možné jej AS AMU
poskytnout.
Předseda AS AMU přislíbil, že o nákupu Nákladového nádraží Žižkov se bude dále jednat v rámci
Kolegia rektora AMU.
Dále se senátor Blažíček dotázal na podporu studentů se specifickými potřebami, zda existuje
celoškolní strategie jak zpřístupňovat studium studentům se socio-ekonomickým znevýhodněním
a zda je možné podpořit tyto zájemce i jinak než prostřednictvím stipendií. Rektor vysvětlil, že pod
pojmem studenti se specifickými potřebami, nejsou v tomto bodě VZ myšleni dle metodiky MŠMT
studenti se socio-ekonomickým znevýhodněním. Jedná se primárně o studenty se zdravotním
hendikepem. Například na DAMU vznikl projekt na bezbariérový výtah, dále jsou na AMU studenti
s poškozením zraku a je dobré tyto studenty podporovat např. ve formě tvorby studijních opor.
Studenty se socio-ekonomickým znevýhodněním mají fakulty možnost podpořit ze stipendijních fondů,
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každá fakulta má k tomuto problému jiný přístup a je mezi nimi poměrně výrazný rozdíl ve využívání
tohoto fondu.
Prorektorka Radok Žádná připomněla, že znevýhodnění studenti se zájmem o studium v rámci Erasmu
mají možnost na základě žádosti využít dalších dvou druhů příspěvků navíc k běžné Erasmové
podpoře. Prorektor Suchomel doplnil, že v plánovaném projektu OP JAK bude rovněž možnost
podpořit potřeby těchto studentů. Prorektorka Jobertová informovala, že na základě doporučení
AS AMU byly zpřesněny informace týkající se stipendijních příležitostí na webových stránkách školy
i fakult.
Senátor Blažíček vyjádřil údiv nad tím, že FAMU tento nástroj nevyužívá vůbec a uvítal by, pokud by
AMU dokázala deklarovat stanovisko ve vztahu ke znevýhodněným studentům. Rektor v reakci uvedl,
že je potřeba vycházet z kontextu a srovnání, kdy například JAMU, která je nám nejbližší, jde cestou
neodpouštění poplatků za studium. Politika AMU v tomto ohledu je rozdílná, snažíme se v co možná
nejširší míře poplatky odpouštět. Prorektorka Jobertová vyzvala senátora Blažíčka, aby případně
formuloval návrh konkrétního stanoviska, vedení je přístupno návrhům zevnitř školy. M. Blažíček by
uvítal na AMU systém proaktivní inkluze, kdy škola bude tyto studenty aktivně podporovat. Prorektorka
Radok Žádná uvedla, že AMU deklaruje své postoje v mnoha dokumentech školy, zejména pak
v Etickém kodexu, rovněž štědřeji než jiné VŠ podporuje studenty z grantových prostředků, rovněž
školní vybavení je nadstandardní a je možno je za velmi vstřícných podmínek zapůjčovat, jde o celý
komplex podpůrných mechanismů ze strany školy.
Předseda P. Prokop poděkoval za diskusi k předloženému dokumentu a vyzval senátory k hlasování.
Senátoři hlasovali o návrhu VZ AMU za rok 2019 takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 2
AS AMU schválil znění Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2019 (příloha č. 2).
Ad 3. Schválení návrhu Dodatku č. 2 za rok 2019 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
Prorektorka Jobertová uvedla, v jaké logice byl text tvořen. Jedná se o poměrně nový dokument, se
kterým se AS AMU bude setkávat i v dalších letech, jeho struktura je daná v Pravidlech pro vnitřní
hodnocení. Po získání institucionální akreditace přešlo mnoho úkonů a povinností dovnitř školy,
nicméně dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení je každoroční zpráva předkládaná NAÚ, která
popisuje, jak škola funguje a ověřuje, zda systémy fungují tak, jak mají. Tento dodatek ke zprávě
o vnitřním hodnocení není duplicitní zprávou o činnosti, jde o jiný pohled na fungování systémů školy.
Dodatek je zpracováván na základě dokumentů a podkladů z fakult, zejména na základě dokumentů
pocházejících z komisí pro vnitřní hodnocení a zpráv z vnitřních hodnocení na fakultách. Text byl po
schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU postoupen děkanům fakult a předsedům komisí pro
vnitřní hodnocení. Je důležité, že se nejedná pouze o text, který je předkládán orgánům mimo AMU,
dokument míří rovněž zpět dovnitř školy. Dále prorektorka Jobertová přiblížila způsob vzniku
a schvalování tohoto dokumentu a poděkovala všem za připomínky a pročtení.
Předseda AS AMU poděkoval za úvod a otevřel diskusi, M. Blažíček se ujistil, že tento dokument míří
také zpátky do fakulty k těm, kteří vykonávají studijní program, a upozornil, že by bylo vhodné
promyslet, jaký má mít tento dokument efekt. Prorektorka Jobertová ujasnila, že text je poskytnut
děkanům a komisím pro vnitřní hodnocení, je ze zákona zveřejňován také na webových stránkách
školy a je tak široce přístupný akademické obci. T. Langer doplnil, že v textu jsou jak doporučení, tak
upozornění na dobrou praxi. P. Prokop shrnul, že tento dokument je potřeba vnímat v kontextu celého
systému zajišťování kvality.
Senátoři hlasovali o návrhu Dodatku č. 2 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností AMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění Dodatku č. 2 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností AMU za rok 2019 (příloha č. 3).
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Ad 4. Různé
1. Zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora AMU pro funkční období 2021 – 2025 - předseda
Prokop připomněl, že se blíží konec druhého funkčního období rektora, které končí 14. 2. 2021
a povinností AS AMU je zvolit nového rektora. Zrekapituloval, že volbě rektora se věnuje
čl. 3 Jednacího řádu AS AMU, který zmiňuje, že procedura výběru je spuštěna usnesením AS AMU
nejpozději 4 měsíce před koncem funkčního období rektora, nejpozději tedy v polovině října 2020.
Z hlediska zachování kontinuity např. při přípravě strategických dokumentů školy, je zapotřebí
zorganizovat volbu s dostatečným předstihem. P. Prokop shrnul proces a lhůty týkajících se volby
rektora, celkově se jedná o časový úsek 12 týdnů.
Po diskusi byl odsouhlasen následující předběžný harmonogram voleb:
29. 6. 2020
Usnesení o zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora AMU pro funkční
období 2021 – 2025 – proběhne formou videokonference prostřednictvím
platformy Zoom
9. 10. 2020
Uzávěrka pro podání návrhu na kandidáty
23. 11. 2020
Shromáždění Akademické obce AMU, na němž kandidáti představí sebe a své
koncepce a zodpoví dotazy členu Akademické obce.
23. 11. 2020
Volba rektora - AS AMU se bude usnášet o návrhu na jmenování rektora AMU
2. Předseda AS AMU uvedl, že senátorka a místopředsedkyně AS AMU za studentskou komoru
M. Mochnáčová v červnu završí studium na HAMU a s tím také bude ukončen její mandát v AS
AMU. P. Prokop poděkoval M. Mochnáčové za práci v AS AMU, i za podíl na jednáních při vzniku
nových předpisů školy, jichž se účastnila jako členka komise a popřál jí mnoho štěstí v profesním i
soukromém životě. M. Mochnáčová také poděkovala za spolupráci.
Předseda AS AMU P. Prokop ukončil jednání a poděkoval senátorům za účast a diskusi.
Příští jednání AS AMU se uskuteční 29. 6. 2020 v 17.00 hodin formou videokonference v prostředí
Zoom.
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop
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