Zasedání Rady pro vnitřní hodnocení AMU ze dne 24. srpna 2020,
jednání proběhlo v zasedací místnosti AMU od 13.00 – 16.00 hod.
Přítomni: doc. Mgr. Jan Hančil, doc. Mgr. Daniela Jobertová, PhD., doc. MgA. Adam Halaš, PhD., prof.
Ondrej Šulaj, MgA. Petr Prokop, MgA. Marta Švecová (platforma ZOOM), MgA. Barbora Adolfová, MgA.
Ivo Kahánek, PhD. (platforma ZOOM do 14.25)
Omluveni: doc. MgA. Mgr. Michal Rataj, PhD.
Hosté: Ing. Tomáš Langer, PhD. (15.40 – 16.00), Mgr. Lukáš Prokop, PhDr. Andrea Slováková, PhD.,
(13.45-14.15), Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. (14.20 – 14.35)
Program jednání:
1. Úvod, schválení programu jednání
2. Projednání právní analýzy Soulad postupu děkanky FAMU při provádění změn v doktorském
studijním programu s právními předpisy a vnitřními předpisy a normami AMU a FAMU
3. Projednání Informace o vyřešení případu s garantem DSP a OR FAMU
4. Projednání dopisu Václava Moravce Radě pro vnitřní hodnocení ze dne 21.7. 2020
5. Projednání návrhu nového složení Komise pro vnitřní hodnocení FAMU
6. Projednání návrhu první kontrolní zprávy AMU k rozhodnutí o udělení institucionální akreditace
7. Různé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rektor AMU a předseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále též „RVH“) doc. Jan Hančil přivítal přítomné a
poděkoval za účast na mimořádném zasedání RVH; dva členové byli přítomni online prostřednictvím
aplikace ZOOM. Rektor s ohledem na program zasedání současně pozval jako hosta Mgr. Lukáše
Prokopa, právníka AMU. Radní s účastí Mgr. Lukáše Prokopa souhlasili. Předseda RVH úvodem
zrekapituloval program jednání a vyzval členy Rady k předložení doplňujících nebo pozměňovacích
návrhů k programu zasedání. Program jednání byl schválen v původním, předloženém znění. Rada pro
vnitřní hodnocení je schopna se usnášet dle článku 9 odst. 2 Pravidel systému zajišťování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Radním byly v předstihu zaslány všechny podklady a
přílohy k prostudování. Reakce PhDr. Václava Moravce, Ph.D. et Ph.D. na návrh na odvolání z Komise
pro vnitřní hodnocení FAMU (dále jen KVH FAMU) byla členům RVH předána před zasedáním.
V úvodním bloku předseda RVH doc. Hančil shrnul chronologickou linku korespondence, jež proběhla
v období od posledního zasedání RVH dne 9.7.2020.
18. 7.2020 – odpověď předsedy RVH na podněty PhDr. Václava Moravce, Ph.D. et Ph.D. formulovaná na
základě stanoviska RVH
20.7.2020 – zpráva Mgr. Tomáše Dvořáka, PhD. týkající se agendy člena OR FAMU (po obdržení
předáno členům RVH)
21.7.2020 – zpráva PhDr. Václava Moravce, Ph.D. et Ph.D. k závěrům zasedání RVH z 9. 7. 2020
24.7.2020 – první stanovisko děkanky FAMU PhDr. Andrey Slovákové, Ph.D. včetně dodání podkladů
vyžádaných RVH
29.7.2020 – druhé stanovisko děkanky FAMU PhDr. A. Slovákové, PhD. k vyřešení případu s garantem
a OR DSP FAMU
04.8.2020 – návrh děkanky FAMU na odvolání členů KVH FAMU a návrh na nominaci nových členů KVH
FAMU
10.8.2020 – odpověď předsedy RVH děkance FAMU s doporučením postupu legalizace garanta DSP
Teorie filmové a multimediální tvorby (duplicita) a OR FAMU
11.8.2020 – dotaz děkanky FAMU PhDr. A. Slovákové, PhD. ke zveřejnění právní analýzy

19.8.2020 – zpráva předsedy KVH FAMU Mgr. M. Šimůnka, PhD., o činnosti KVH FAMU, reakce na návrh
odvolání členů KVH
2. Právní analýza „Soulad postupu děkanky FAMU při provádění změn v doktorském studijním
programu s právními předpisy a vnitřními předpisy a normami AMU a FAMU“
Předseda RVH doc. J. Hančil se ujistil, že přítomní členové RVH byli seznámeni s obsahem dokumentu a
požádal Mgr. L. Prokopa, právníka AMU o shrnutí zjištění analýzy.
Mgr. L. Prokop konstatoval, že v případě výnosu děkanky FAMU č. 12/2020 jeho znění neodporuje
právním předpisů ani vnitřním předpisům AMU či FAMU.
V případě odvolání garanta DSP bez uvedení důvodu a bez dodržení patřičné formy postup zvolený
děkankou FAMU nasvědčuje porušení zejména čl. 16 odst. 3 Statutu AMU ve spojení s čl. 4 odst. 6 a 8 a
čl. 10 odst. 3 a 4 Akreditačního řádu AMU a dále č. 4 odst. 2 Jednacího řádu UR FAMU.
Jmenování nového garanta DSP FAMU vyvolává pochybnosti o dodržení čl. 10 odst. 3 Akreditačního
řádu AMU a současně pochybnosti v pracovněprávní rovině.
Z předložených podkladů týkajících se odvolání členů OR není možné konstatovat, že byly dodrženy
veškeré platné vnitřní předpisy AMU a FAMU. Konkrétně předložené podklady nasvědčují tomu, že
předmětný postup byl nebyl v souladu s ust. čl. 10, odst. 3 a 5 Akreditačního řádu, čl. 25 odst. 4 Statutu
AMU a dále čl. 4 odst. 2 Jednacího řádu UR FAMU.
V případě jmenování členů OR se dle názoru Mgr. Prokopa nepodařilo vyvrátit veškeré pochybnosti o
dodržení vnitřních předpisů AMU.
RVH následně diskutovala aktuální stav doktorského studijního programu v návaznosti na předložené
podklady. V této souvislosti doc. D. Jobertová informovala členy RVH o schůzce s děkankou FAMU dne
12.5. 2020 ohledně systému zajišťování kvality, tedy akreditací a vnitřních hodnocení včetně představení
relevantních vnitřních předpisů, na které byla formulována nabídka intenzivní spolupráce a konzultací při
provádění jakýchkoliv kroků a při interpretaci vnitřních předpisů školy. Závěr diskuze RVH se týkal
režimu zpřístupnění, resp. zveřejnění právní analýzy. Poté předseda RVH přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
RVH souhlasí se zveřejněním právní analýzy „Soulad postupu děkanky FAMU při provádění změn
v doktorském studijním programu s právními předpisy a vnitřními předpisy a normami AMU a FAMU“
akademické obci AMU prostřednictvím intranetu AMU.
Hlasování (hlasovalo 8 přítomných členů RVH, nikdo nepožádal o tajné hlasování):
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno. RVH souhlasí se zveřejněním právní analýzy „Soulad postupu děkanky
FAMU při provádění změn v doktorském studijním programu s právními předpisy a vnitřními předpisy
a normami AMU a FAMU“
Následně předseda RVH doc. J. Hančil požádal přítomné o formulaci usnesení k právní analýze „Soulad
postupu děkanky FAMU při provádění změn v doktorském studijním programu s právními předpisy a
vnitřními předpisy a normami AMU a FAMU“. Po diskusi bylo formulováno následující usnesení RVH.
Návrh usnesení RVH k právní analýze „Soulad postupu děkanky FAMU při provádění změn v
doktorském studijním programu s právními předpisy a vnitřními předpisy a normami AMU a FAMU“
RVH se seznámila s právní analýzou „Soulad postupu děkanky FAMU při provádění změn v
doktorském studijním programu s právními předpisy a vnitřními předpisy a normami AMU a FAMU“,
ztotožňuje se se závěry ke všem bodům a konstatuje, že při odvolávání a jmenování garanta
doktorského studijního programu a oborové rady doktorského studijního programu Teorie filmové a
multimediální tvorby nebyly ze strany děkanky FAMU dodrženy vnitřní předpisy AMU a FAMU, zejména
Akreditační řád AMU a Jednací řád Umělecké rady FAMU. Citované procesy byly zatíženy chybami,
RVH proto vítá informaci děkanky FAMU ze dne 29. 7. 2020 o rozhodnutí vzít výše zmiňované kroky
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zpět a ponechat ve své funkci jak stávajícího garanta doktorského studijního programu doc. MgA. Iva
Mathé, tak oborovou radu doktorského studijního programu v původním složení, tedy doc. RNDr. MgA.
Martin Čihák, Ph.D., Mgr. Petra Dominková, Ph.D., Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.,
doc. Mgr. David Kořínek, prof. Jiří Kubíček, prof. Mgr. Josef Pecák, CSc., doc. Mgr. Pavel Rejholec,
Mgr. Tereza Stejskalová, Ph.D., doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D., doplněném o proděkanku pro
vědu a výzkum Mgr. Helenu Bendovou.
RVH je přesvědčena, že v rámci institucionální akreditace, kterou AMU získala pro oblast vzdělávání
Umění ve všech typech studijních programů, tedy bakalářských, magisterských a doktorských, jsou
veškeré podstatné změny (tedy jak v oborech akreditovaných před 1. 9. 2016, tak v programech
akreditovaných NAU v období od 1. 9. 2016 a 20. 2. 2020, a v programech akreditovaných již v rámci
institucionální akreditace po 20. 2. 2020) projednávány a schvalovány v jednotném režimu a podle
pravidel, která stanoví Akreditační řád AMU. Toto konstatování se opírá nejen o předloženou interní
právní analýzu, ale i metodiku NAÚ k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací
č. 154/2020 a též o stanovisko MŠMT ze 7. 8. 2020, které potvrzuje přednost institucionální
akreditace před akreditacemi programovými.
Hlasování (hlasovalo 8 přítomných členů RVH, nikdo nepožádal o tajné hlasování)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Projednání návrhu nového složení Komise pro vnitřní hodnocení FAMU (předsunutí bodu z důvodu
dodržení časového harmonogramu; k tomuto bodu byla přizvána jako host děkanka FAMU)
Předseda RVH doc. J. Hančil uvedl, že obměna členů KVH FAMU je v této chvíli nezbytná. KVH FAMU
v této chvíli disponuje potřebným minimálním počtem členů, přesto však není usnášeníschopná. V KVH
přestal působit doc. Mgr. Marek Vajchr, který aktuálně zastává pozici vedoucího Katedry scenáristiky a
dramaturgie. S ohledem na změny v UR FAMU chybí v této chvíli zástupce UR FAMU.
Děkanka FAMU formulovala dotaz ohledně výkladu Pravidel čl. 11 Status a působnost Komise vnitřního
hodnocení odst. 6., týkající s funkčního období členů komise a jeho automatického zániku,
s konstatováním, že na něj neočekává okamžitou odpověď.
Děkanka FAMU dále sdělila, že primárním důvodem doplnění a obměny členů KVH je zajištění
usnášeníschopnosti fakultního orgánu nominací člena UR FAMU. Hlavními kritérii nominace byla
zkušenost s pedagogickým procesem a znalost akreditačních procesů. Následně představila návrhy
doplnění stávající komise i důvody k odvolání stávajících členů (viz podklady k zasedání).
•

Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D. vystudovala estetiku a filozofii na FF UK. Aktuálně působní na
Katedře estetiky UK. Ve své práci se zaměřuje na rozhraní filosofie a estetiky, mj. průnik
filozofie a filmu. Na FAMU působila jako externí vyučující a podílela se na přípravě akreditace
CAS.

•

Doc. MgA. Filip Cenek je absolvent Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, kde nyní zastává
funkci děkana. Věnuje se tvorbě videí, animací a videoinstalací. Na fakultě působí řadu let a má
rozsáhlé zkušenosti s provozem uměleckých škol i akreditačním procesem.

•

MgA. Martin Blažíček, Ph.D. – absolvent magisterského studia v oboru filmový střih na FAMU.
Doktorský titul získal v oboru audiovizuální media v Centru audiovizuálních studií FAMU, kde
v současné době také vyučuje. V minulosti již členem KVH FAMU byl (odstoupil na vlastní
žádost), je obeznámen s postupy práce KVH, s akreditacemi i vnitřním chodem FAMU.

V souvislosti s obměnou KVH navrhuje děkanka FAMU odvolání Mgr. H. Křepelkové Rezkové a PhDr. V.
Moravce, Ph.D. et Ph.D. Mgr. H. Křepelková Rezková již není členkou UR FAMU, a dále jako externí
odbornice již v KVH působí MgA. K. Davidová. Děkanka FAMU také uvedla, že si práce odvolávané
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členky KVH nesmírně váží, považuji ji za velice pracovitou a důslednou, nicméně nedisponuje
potřebnými pedagogickými zkušenostmi a hlubší znalostí problematiky akreditací.
K odvolání PhDr. V. Moravce, Ph.D. et Ph.D., děkanka FAMU přistoupila na základě nedávných kroků.
Zdůraznila, že kritické podněty vítá a váží si jich. Problémem je podle jejího názoru způsob a rétorická
podoba obou podnětů. Zprávy byly odeslány bez ověření relevantních informací u vedení fakulty (kupř.
zápis ze zasedání UR FAMU) a výsledky interního šetření věci na AS FAMU. Také podle ní nedošlo
k ověření skutečností uvnitř fakulty a k diskuzi v rámci KVH FAMU. Upozornila též na výhružné vyznění
podaných podnětů. Závěrem děkanka FAMU dodala, že vedení fakulty má mít plnou důvěru k orgánu,
kterým je KVH, neboť personální obsazení komise musí být zárukou objektivního, nezaujatého a
vyváženého postoje k posuzovaným záležitostem.
Předmětem následující diskuze byla vnitřní komunikace v rámci fakulty. Děkanka FAMU mj. zdůraznila,
že odvolané žádala o setkání, na němž by vysvětlila mj. důvody odvolání z funkce, nicméně ani
k jednomu reálně nedošlo. Mgr. H. Křepelková Rezková se omluvila, PhDr. V. Moravce, Ph.D. et Ph.D.
nebylo možné zastihnout. Za prioritu považuje zlepšování komunikace napříč fakultou a nastavení
oficiálních komunikačních kanálů. Děkanka se dále vyjádřila ke zprávě předsedy KVH FAMU Mgr.
Michala Šimůnka, Ph.D., konkrétně ve vztahu k vnímání vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti.
Děkanka FAMU opustila jednací místnost ve 14.15.
Předseda doc. J. Hančil následně a pozval do zasedací místnosti předsedu KVH FAMU Mgr. M.
Šimůnka, Ph.D. s žádostí o vyjádření k dané situaci. Mgr. Šimůnek referoval o činnosti KVH FAMU.
V souladu s Pravidly se věnuje zejména koordinaci každoročního sběru sebehodnocení SP na jejichž
základě zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality, podílí se na průběžných úpravách
sebehodnotících dotazníků, dbá na zapojení studentů a rovněž zajišťuje vnitřní hodnocení SP. Dále
uvedl, že sebehodnotící zprávy fungují jako velmi dobrý nástroj reflexe činnosti jak pro katedry, tak pro
vedení fakulty, všeobecně jsou vnímány velmi pozitivně. Prostor ke zlepšení činnosti vidí ve sledování
jak dotyčné katedry a fakulty nakládají s doporučením. Z pozice předsedy je s dosavadní prací všech
stávajících členů KVH spokojen. Přidělenou práci odvádějí důkladně a svědomitě; nevidí důvod pro jejich
odvolání. S nominacemi paní děkanky souhlasí, byť s ním nebyly konzultovány. Doc. Jobertová
v souvislosti s předchozím vyjádřením děkanky FAMU požádala o upřesnění předložené písemné zprávy
o činnosti KVH, zejména v otázce funkčnosti procesů vnitřního hodnocení, Mgr. Šimůnek sdělil
konkrétní důvody, z nichž jeho přesvědčení o postupném „usazování“ systému na půdě FAMU plyne,
jimiž jsou: velmi pozitivní zpětná vazba od studentů, sebehodnocení jako efektivní a systematizovaná
reflexe uplynulého akademického roku, kterou katedry přirozeně provádějí, dosavadní dobrá zkušenost
s vnitřním hodnocením jakožto odbornou a vstřícnou platformou pro diskusi o vzdělávání.
V závěru Mgr. Šimůnek sdělil, že jakmile bude personální situace stabilizována a komise bude
usnášeníschopná, bude možné zahájit standardní zasedání.
MgA. Ivo Kahánek opustil on-line připojení ve 14.25.
Mgr. Michal Šimůnek opustil zasedací místnost ve 14.35.
Po diskuzi o všech předložených návrzích zahájil předseda doc. J. Hančil hlasování o jednotlivých
nominacích (hlasovalo 7 přítomných členů RVH, nikdo nepožádal o tajné hlasování).
O odvolání členky KVH FAMU Mgr. H. Křepelkové Rezkové hlasovala RVH takto:
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
RVH neschválila odvolání členky KVH FAMU Mgr. H. Křepelkové Rezkové.
O odvolání člena KVH FAMU PhDr. V. Moravce, Ph.D. et Ph.D. hlasovala RVH takto:
Pro: 0
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Proti: 7
Zdržel se: 0
RVH neschválila odvolání člena KVH FAMU PhDr. V. Moravce, Ph.D. et Ph.D.
O nominaci Mgr. T. Hadravové, Ph.D. do KVH FAMU hlasovala RVH takto:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
RVH schválila nominaci Mgr. Terezy Hadravové, Ph.D. do KVH FAMU a jmenuje ji tímto členkou KVH
FAMU.
O nominaci doc. MgA. F. Cenka do KVH FAMU hlasovala RVH takto:
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 1
RVH neschválila nominaci doc. MgA. Filipa Cenka do KVH FAMU.
O nominaci MgA. Martin Blažíčka, Ph.D. do KVH FAMU hlasovala RVH takto:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
RVH schválila nominaci MgA. Martin Blažíčka, Ph.D. do KVH FAMU a jmenuje ho tímto členem KVH
FAMU.

3. Projednání Informace o vyřešení případu s garantem DSP a OR FAMU
Předseda RVH doc. J. Hančil shrnul korespondenci s děkankou FAMU týkající se odvolání garanta a 1/3
členů OR FAMU. Zdůraznil, že vítá rozhodnutí děkanky FAMU ponechat i nadále garantování a péči o
DSP FAMU v gesci doc. I. Mathé, včetně stávajících členů oborové rady doplněných o proděkanku FAMU
pro vědu a výzkum Mgr. Helenu Bendovou. Informoval dále RVH o záměru děkanky FAMU připravit co
nejdříve novou akreditaci doktorského studia FAMU, do jehož zahájení by stávající garant i oborová rada
nadále působili ve svých funkcích. Dále konstatoval, že tento stav však bude třeba ještě legalizovat a
učinit několik dalších nezbytných kroků k navrácení předchozího stavu. Poté vyzval přítomné členy RVH
k diskusi o formulaci usnesení.
Usnesení RVH k vyřešení případu s garantem DSP a OR FAMU.
RVH považuje kroky navržené děkance FAMU rektorem AMU doc. Janem Hančilem a vedoucí k
odstranění procesních chyb za adekvátní, ztotožňuje se s nimi a doporučuje děkance FAMU, aby dle
tohoto návrhu postupovala.
O usnesení RVH o vyřešení případu s garantem DSP a OR FAMU.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Projednání dopisu PhDr. V. Moravce, Ph.D. et Ph.D. Radě pro vnitřní hodnocení ze dne 21.7. 2020
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RVH na svém zasedání formulovala odpovědi na otázky PhDr. V. Moravce, Ph.D. et Ph.D. ze dne 21.7.
2020. Odpovědi nejsou přílohou zápisu a budou zaslány přímo podavateli podnětu.
6. Projednání návrhu první kontrolní zprávy AMU k rozhodnutí o udělení institucionální akreditace
Rada NAÚ ve svém rozhodnutí udělit institucionální akreditaci se usnesla na předložení kontrolní zprávy
ke dni 31. srpna 2020. Nedílnou součástí je vyjádření k vyhodnocení podnětu k maximálnímu počtu
současně vedených závěrečných prací a ke zveřejňování závěrečných prací i záznamů o průběhu
obhajoby a vyhodnocení podnětu k procesům týkajícím se schvalování studijních programů.
Místopředsedkyně RVH doc. D. Jobertová představila členům Rady návrh první kontrolní zprávy od
udělení institucionální akreditace a vysvětlila stanovisko AMU zejména k doporučení zapojit do
schvalování SP externí odborníky.
RVH vzala návrh první kontrolní zprávy AMU k rozhodnutí o udělení institucionální akreditace na vědomí.
7. Různé
Personální zabezpečení studijních programů – finální podoba části CI akreditačních spisů
Ing. T. Langer představil části akreditačního spisu dokládající personální zabezpečení studijních
programů v kontextu institucionální akreditace (viz příloha č. 1 a 2). Uvedl, že předkládaná tabulková
data jsou součástí akreditačních spisů HAMU, které budou procházet schvalovacím řízením v rámci
fakulty. Předložená data jsou přehledně a strukturovaně setříděna dle různých kritérií (standardní
přehled pedagogů, úvazky interních pedagogů, věková struktura pedagogů (VEMA), pedagogické
zajištění SP (KOS), výpis tvůrčí činnosti (RIV a RUV). Závěrem prezentace Ing. T. Langer upozornil
přítomné na záložku komentář k jednotlivým datovým zdrojům, jemuž je třeba věnovat pozornost.
Předseda RVH doc. J. Hančil poděkoval za názornou ukázku a zdůraznil, že strukturovaná data v této
podobě představují výraznou pomoc při hodnocení akreditačního spisu. Požádal o doplnění
automatizovaných formulářů CI pro spisy, které byly již hotové před vytvořením databáze (Choreografie,
Game Design). Předložená aktualizovaná ukázka CI bude přílohou zápisu, Ing. T. Langer požádal členy
RVH o případné připomínky a dotazy.
Na základě přehledu akreditačních spisů, jenž mají být projednány a schváleny RVH, bylo rozhodnuto o
uspořádání dvou zasedání do konce letošního roku.
Další jednání se uskuteční 8.10.2020 ve 13.00 a 2.12.2020 ve 13.00.
Zapsala: Pavla Procházková
Zápis ověřil: doc. Jan Hančil
Zápis včetně příloh byl schválen per rollam dne 31.8.202, hlasování se účastnilo 9 členů Rady pro vnitřní
hodnocení AMU.
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