Zápis ze zasedání AS AMU č. 3/2019 ze dne 16. 10. 2019
Zasedací místnost rektorátu AMU 16:05 – 18:10
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ivo Kahánek, Jiří Lössl, Michaela Mochnáčová,
Matouš Pěruška, Petr Prokop, Martin Stecker, Ondřej Urban, Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: (bez titulů)
Daniel Burda, Ladislav Greiner, Matěj Paclík, Eliška Raiterová
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Daniela Jobertová, Filip Suchomel, Lukáš Prokop, Skupina studentů
(FAMU?) k bodu 4. a 5 programu
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.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22. 5. 2019
2. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie múzických umění
v Praze na rok 2020
3. Jednací řád AS AMU
4. Zpráva o ekologických opatřeních na AMU
5. Environmentální panel AMU
6. Žádost o Institucionální akreditaci
7. Organizace jazykového vzdělávání na AMU
8. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22. 5. 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 22. 5. 2019 takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 22. 5. 2019.
Ad 2. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie múzických umění
v Praze na rok 2020
Předseda AS AMU požádal rektora o představení dokumentu. Rektor uvedl, že dokument tradičně
odráží strategické priority, které si AMU vytyčila v dlouhodobém záměru. AMU tímto dokumentem
uzavírá etapu 2016-2020, tento rok je poslední v plánovaném období, struktura dokumentu zůstává
stejná jako v předešlých letech.
Kvestor doplnil, že pro letošní rok si MŠMT vyžádalo tři přílohy - Osnova plánu investičních aktivit AMU
pro rok 2020 (tvořil přílohu již loňského PRSZ), nově Střednědobý plán národních a mezinárodních
šetření studentů a absolventů a Rámec výzkumných aktivit AMU.
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Během debaty byla diskutována možnost zjednodušení kariérního řádu (uvedeno v PC 1) jako součásti
řešení projektu OP3V tak, aby se v co největší míře eliminovala pracnost a míra administrativní zátěže
na fakultách.
Dále byl objasněn záměr zavedení předmětu Performing arts management (PC 4), který by měl být
studentů nabízen napříč školou, realizace v rámci OP3V. Cílem je zavést platformu pro setkávání
napříč školou, zejména mezi fakultami.
Prorektorka Jobertová se vyjádřila k PC 6 – bod 1 – elektronizace a automatizace procesů ve studijní
agendě. Rektor doplnil informaci o záměru elektronizovat administraci faktur, dovolenek a cestovních
příkazů, což by mělo vést ke snížení administrativní zátěže a eliminovat nutnost dvojí evidence či
vyplňování formulářů.
Předseda P. Prokop poděkoval za dodatečné informace a vyzval senátory k hlasování o dokumentu.
Senátoři hlasovali o Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie
múzických umění v Praze na rok 2020 takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil předložený návrh Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
Akademie múzických umění v Praze na rok 2020 (příloha č. 2).
Ad 3. Jednací řád AS AMU
P. Prokop informoval o připravované novelizaci Jednacího řádu AS AMU, která proběhla ve spolupráci
s rektorem a L. Prokopem, právníkem AMU, s cílem jasněji formulovat proces projednávání vnitřních
předpisů školy na AS AMU. Jedná se zejména o stanovení lhůt a mechanismů podávání
pozměňovacích návrhů k projednávaným dokumentům. Nově byl formulován článek 7 a také změna
čl. 2 bod 13 o přerušování rozpravy, který umožní prostor pro vyjednávání.
Nové znění bylo předjednáno v pracovní skupině senátu. Autorem dokumentu je L. Prokop, na této
podobě se shodli i s N. Zárubovou, která novelizaci iniciovala.
Poté předseda AS AMU otevřel diskusi. N. Zárubová vyjádřila poděkování za přípravu novely
dokumentu, který nyní zohledňuje proporcionalitu fakult a je brán v potaz také předkladatel.
Senátoři hlasovali o schválení návrhu Jednacího řádu AS AMU takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil předložený návrh Jednacího řádu AS AMU (příloha č. 3), který bude předložen
MŠMT k registraci.
V 16:30 opustil jednání senátor Lössl.
Ad 4. Zpráva o ekologických opatřeních na AMU
Na základě požadavku členů Kolegia rektora AMU ze dne 3. 6. 2019 připravil kvestor zprávu
o ekologických opatřeních na AMU (příloha č. 4). V první části kvestor přiblížil realizované akce
vedoucí
k energeticky úsporným opatřením a nastínil také plánované akce.
Kvestor dále prezentoval spotřebu jednotlivých druhů energií na jednotlivých fakultách i na koleji
a způsob optimalizace nákladů za distribuci. Kvestor také informoval o o způsobu třídění odpadu
v budovách AMU.
Na závěr kvestor uvedl, že AMU získala v roce 2016 na základě energetického auditu uskutečněného
v roce 2015 certifikát ISO 50001 jako Osvědčení o systému managementu hospodaření s energiemi.
Nedílnou součástí ISO 50001 je dokument „Energetická analýza“ z roku 2016; jedná se o vstupní
analýzu, která popisuje stav hospodaření s energií; cílem analýzy bylo poskytnout informace
o významných energetických zdrojích a stanovit energetický plán pro efektivní hospodaření s energií
v dalších letech. Od roku 2015 probíhá na AMU každoročně energetický audit, jehož výstupem je
„Zpráva z auditu“.
V plánu je pak realizace doporučení z auditorských zpráv týkající se analýzy spotřeby vody ve větších
objektech a navrhnout úpravy tak, jako v případě Koleje Hradební. Dalším krokem bude formulace
tzv. „Energetického desatera“.
Předseda AS AMU P. Prokop poděkoval kvestorovi za připravený přehled i všechny podklady a otevřel
diskusi.
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V diskusi se vyjádřili zejména přítomní studenti, kteří požadují systémová řešení a zároveň žádají
o identifikaci konkrétních problémů, které lze změnit v dohledném horizontu. Bylo by vhodné, aby
vznikl globálnější panel.
Vedení školy se s požadavky studentů ztotožňuje.
P. Prokop poděkoval za vstup a požádal o M. Blažíčka o představení dalšího bodu jednání AS AMU.
Senátoři AS AMU vzali zprávu kvestora o ekologických opatřeních na AMU na vědomí.
Ad 5. Environmentální panel AMU
M. Blažíček zaslal dne 11. 9. 2019 podnět předsedovi AS AMU týkající se návrhu na zřízení diskusního
environmentálního panelu (příloha č. 5) na AMU. V podnětu také osvětlil potřebu věnovat se otázkám
ochrany a zodpovědného a udržitelného přístupu k životnímu prostředí, stejně jako potřebu přijmout
taková opatření, která by řešila otázku environmentální udržitelnosti provozu AMU jako instituce.
Rektor vyjádřil s návrhem souhlas, rád by složení panelu obohatil o jednoho nezávislého odborníka,
který se se touto problematikou profesionálně zabývá.
Kvestor požádal, aby Environmentální panel AMU podával AS AMU návrhy na konkrétní opatření
včetně finančního vyčíslení.
M. Blažíček zdůraznil, že se má jednat o diskusní panel, je proto praktičtější pokud bude fungovat jako
poradní orgán AS AMU a rektora. Tato struktura nebude součástí Statutu, ale má váhu stejně jako
ostatní komise a v žádném případě není formální. M. Blažíček také upozornil, že v návrhu usnesení je
obsaženo také projednání návrhů vzešlých z tohoto panelu dvakrát za rok.
N. Zárubová shrnula, že toto usnesení představuje projev dobré vůle jako prvního kroku, v dalším kroku
je nezbytně nutné sestavit harmonogram ustanovení a plnění úkolů Environmentálního panelu, což
může trvat nějakou dobu.
Návrh usnesení o zřízení Environmentálního panelu AMU:
Akademický senát AMU považuje otázku environmentální udržitelnosti za klíčový problém, se
kterým se bude škola muset v budoucnu vyrovnávat. Doporučuje, aby byly stávající praxe
zhodnoceny a revidovány z hlediska dopadu na globální životní prostředí a aby byla prioritně přijata
opatření, která budou perspektivně dopady AMU jako instituce na životní prostředí minimalizovat
a to i za cenu jejich finanční náročnosti. AS AMU považuje řešení této agendy za klíčové i proto, že
AMU jako vzdělávací instituce nepřímo ovlivňuje budoucí podoby environmentální politiky
prostřednictvím svého pedagogického působení.
Za tímto účelem AS AMU navrhuje vytvoření Environmentálního panelu AMU jako poradní platformy
AS AMU a rektora AMU. Navrhuje, aby tato platforma byla sedmičlenná a byly v ní rovnou měrou
zastoupeny fakulty AMU tak, že každá z fakult bude zastoupena jedním akademickým pracovníkem
a jedním studentem. AS AMU dále navrhuje, aby členy za jednotlivé fakulty environmentálního
panelu nominovaly senáty ve shodě s děkany příslušných fakult. Dalším členem bude externí
odborník na environmentální problematiku navržený rektorem AMU. Zároveň doporučuje, aby tento
platforma předkládala senátu AMU a rektorovi AMU hodnocení stávajících postupů a návrhy opatření
dvakrát za akademický rok.
Rektor AMU toto usnesení podporuje a považuje toto téma za závažné a zásadní, není to otázka
ideologie, je to otázka praktická.
Senátoři hlasovali o návrhu usnesení takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se:
0
AS AMU schválil jednomyslně navržené znění usnesení o zřízení Environmentálního panelu AMU.
Návrh usnesení o termínu návrhu členů Environmentálního panelu AMU z fakult:
AS AMU doporučuje, aby byl Environmentální panel ustanoven do konce roku 2019 a vyzývá fakulty,
aby své zástupce nominovali v tomto termínu.
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se:
0
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AS AMU schválil jednomyslně navržené znění usnesení o termínu návrhu členů Environmentálního
panelu AMU z fakult. Tato informace bude zprostředkována děkanům a předsedům AS fakult.
Ad 6. Žádost o Institucionální akreditaci
Prorektorka Jobertová informovala členy AS AMU o tom, že dne 9. 9. 2019 byla do NAÚ podána
Žádost o Institucionální akreditaci.
Na přelomu roku proběhne návštěva hodnoticí komise na AMU, jejímž úkolem bude posoudit soulad
institucionálního kontextu a oblasti umění.
Rozhodnutí NAÚ by mělo být známo do poloviny února 2020, podle toho bude nastaven další postup
ohledně akreditačních spisů, které se momentálně na fakultách připravují a schvalují.
Ad 7. Organizace jazykového vzdělávání na AMU

Prorektorka Jobertová dále informoval o změně organizace výuky jazyků na AMU. Vedení AMU a
jednotlivých fakult se v roce 2017 shodlo na tom, že chce výuku odborné angličtiny ve všech
svých studijních programech, minimálně na úrovni B1 v BcA a na úrovni B2 v MgA, v rozsahu 2
semestrálních kurzů po 3 ECTS každý v každém cyklu studia. Toto rozhodnutí je obsahem dílčích
porad s vedeními fakult i usnesení kolegia rektora z ledna 2018. V tomto smyslu proběhla v rámci
projektu OP VVV inovace a začíná se podle ní učit.
Po tomto akademickém roce proběhne vyhodnocení roční zkušenosti, zároveň analýza stávající
nabídky CJP ve vztahu k pedagogickému zajištění výuky jazyků, obsazenosti kurzů, průchodnosti
studiem atd.; tato vyhodnocení budou součástí širších úvah i nad nastavením výuky ostatních
jazyků, jejím personálním zajištěním, ekonomickou náročností atd.

Prorektorka poděkovala za spolupráci pracovnicím SO fakult a vedoucí CJP K. Bicanové.

Předseda AS AMU P. Prokop ukončil jednání a poděkoval senátorům i přítomným studentům za účast
a diskusi.
Termín příštího jednání AS AMU bude upřesněn.
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop
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