ETICKÝ KODEX
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
ze dne …………….
Rektor Akademie múzických umění v Praze podle čl. 5 odst. 6 Statutu a v souladu s § 10 odst. 1
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), vydává tento
Etický kodex Akademie múzických umění v Praze:

Preambule
Akademie múzických umění v Praze v úctě k humanistické a umělecké tradici zastává hodnoty
demokracie a právního státu a nadřazuje etické principy a společenské zájmy zájmům ekonomickým a
mocenským; je spolutvůrcem veřejného mínění, a to jak prostřednictvím svých akademických orgánů,
tak prostřednictvím jednotlivých pedagogů, studentů i absolventů.
Jedná ve všech situacích důvěryhodně a
evropské společnosti jakožto společnosti
jednotlivce a právo na rozdílnost; své
společenských postojů a deklaruje tím své
vzdělávání v rozvoji společnosti.

předvídatelně; hodnoty, které uznává, představují základ
svobodné a otevřené, respektující důstojnost každého
studenty vede k otevřenému zaujímání odpovědných
přesvědčení o aktivní roli tvořivosti, umění a uměleckého

Jako vrcholné centrum vzdělanosti je spolupracovníkem a partnerem orgánů státní správy, ostatních
vysokých škol, kulturních institucí a dalších subjektů zejména v otázce podpory a propagace umění a
kultury jako nemateriální hodnoty jak obecně v současném světě a společnosti, tak v životě každého
jednotlivce; jako taková je významným aktérem v oblasti kulturní a vzdělávací politiky, neboť je
přesvědčena o tom, že podpora tvorby a tvořivosti má být jednou ze strategických priorit moderního
státu.
Výrazem společného úsilí o dosažení nejlepších výsledků uměleckých, mravních a životních v duchu
výše uvedených zásad je tento etický kodex.
Článek 1
Obecné zásady
(1) Člen akademické obce a zaměstnanec Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“)
dodržuje zákony České republiky a ostatní právní předpisy, jakož i vnitřní předpisy a normy AMU.
Varuje se jakékoliv protiprávní činnosti.
(2) Člen akademické obce a zaměstnanec AMU zachovává ve své práci vysoký standard dodržování
lidských mravních principů a etických zásad, včetně zásad tohoto kodexu.
(3) Totéž vyžaduje od svých kolegů (spolupracovníků i studentů), aktivně v tomto směru působí a je
jim v tom vždy příkladem.
(4) Neobhajuje a nekryje neetické chování a jednání, a to ani tehdy, bylo-li by takové chování nebo
jednání zdůvodňováno či motivováno účelově, například prospěšností, poslušností či loajalitou.
(5) Považuje pedagogickou, uměleckou, vědeckou, studijní a obecně tvůrčí práci za integrální
příspěvek k rozvoji lidského poznání, kultury, inovací a k obecnému užitku, podporuje její pluralitní
charakter a hájí ji proti nespravedlivému zpochybňování nebo zneužívání, pečlivě dodržuje a šíří
zásady spolehlivé a důvěryhodné umělecké, vědecké a další tvůrčí práce na veřejnosti, v okruhu
svých spolupracovníků, a zejména mezi studenty.
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(6) Trvale rozvíjí své schopnosti, rozšiřuje a prohlubuje si znalosti a dovednosti v oblasti svého
profesního zaměření i kvality pedagogické práce.
(7) Zachovává si kritičnost vůči výsledkům své práce, získaným poznatkům a závěrům, objektivně,
kriticky, ale kolegiálně přistupuje k výsledkům svých spolupracovníků, spolužáků a studentů, je
přístupný diskusím a argumentům.
(8) Obhajuje svobodu myšlení, bádání, vyjadřování, výměnu názorů a informací. Ve své umělecké,
vědecké či jiné tvůrčí práci a v pedagogické činnosti či studiu nezastává ideologické přístupy,
odmítá vše, co může urážet lidskou důstojnost nebo ohrožuje řádný chod a rozvoj lidské
společnosti.
(9) Respektuje základní lidská práva a svobody, mezi nimiž na předních místech stojí právo na život a
zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a
dobré pověsti, svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání a projevu, i svoboda umělecké
tvorby a vědeckého bádání. Snaží se předcházet jednání, jež by tato práva a svobody porušovalo.
(10)
Odmítá diskriminaci na základě rasy, etnického původu, národnosti, ideologie, náboženského
vyznání, víry, světového názoru, věku, pohlaví, sexuální orientace, fyzického či smyslového
handicapu, jazyka, sociálního původu, rodinného stavu nebo majetkových poměrů. Vůči všem jedná
s respektem, bez ohledu na sociokulturní odlišnosti. Dodržuje princip rovného přístupu a rovných
příležitostí. Odmítá jakoukoliv formu sexuálního obtěžování a násilí. Nevyužívá akademickou půdu
pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí.
(11)
Chrání poslání AMU zakotvené v jejím Statutu. Nenadřazuje nad ně své soukromé zájmy. Ctí
AMU a svým jednáním se nedopouští ničeho, co by mohlo poškodit její dobré jméno. Je si vědom
toho, že ji svým vystupováním, chováním a působením reprezentuje.
Článek 2
Zásady v pedagogické činnosti
(1) Akademický pracovník jedná se studenty vždy na základě objektivního, korektního, náročného, ale
citlivého hodnocení jejich individuálních schopností, znalostí, píle a ostatních osobnostních
charakteristik, při klasifikaci studijních výsledků si počíná nestranně a objektivně.
(2) Komunikuje se studenty otevřeným a korektním způsobem, neuchyluje se k jejich podceňování,
ponižování a jakémukoliv znevažování.
(3) Chová se k nim vždy spravedlivě, nevyžaduje od nich činnosti, které patří k jeho vlastním
povinnostem, nepřivlastňuje si nijak jejich práci a jimi dosažené výsledky.
(4) Předává jim ochotně své znalosti, dovednosti a zkušenosti, ale nesupluje jejich aktivitu.
(5) Snaží se pedagogicky působit nejen kvalitní výukou a výcvikem, ale za každých okolností i
osobním příkladem, pečlivě dodržuje stanovená pravidla organizace výuky.
(6) Plně a iniciativně se věnuje kolektivní a individuální výuce a výchově studentů, napomáhá rozvoji
jejich samostatného a kritického myšlení, všestranně podporuje jejich kvalifikační růst a profesní
rozvoj, tvůrčí a publikační aktivity, pomáhá jim navazovat vnější kontakty včetně kontaktů
mezinárodních.
(7) Vyvozuje přiměřené důsledky z případných selhání, neetického chování nebo jednání studentů.
(8) Varuje se střetu zájmů a v případě, že taková situace nastane, ji vhodným způsobem oznámí.
(9)

Student při kontrolách studia nepodvádí a nedává příležitost k podvádění druhým ani se
nedopouští plagiátorství.

(10) Student se v souvislosti s plněním studijních povinností vyvaruje nabízení darů v jakékoli podobě
či nabízení jakýchkoli služeb, které by mohly být interpretovány jako pokus o ovlivnění výsledku
zkoušky či mít jiný vliv na plnění studijních povinností.
Článek 3
Zásady pro uměleckou, vědeckou a další tvůrčí činnost
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(1)

Člen akademické obce AMU zaměřuje svůj výzkum, popř. své umělecké nebo ostatní tvůrčí
aktivity na rozšiřování hranic lidského poznání, rozvoj uměleckých a kulturních hodnot,
vzdělanosti, atd.

(2) Vždy dbá na to, aby těmito aktivitami neohrožoval spolupracovníky, spolužáky, další zúčastněné
osoby, společnost, životní prostředí, materiální, kulturní a etické hodnoty.
(3) Člen akademické obce AMU si uvědomuje svoji odpovědnost za spolehlivost, přesnost a
průkaznost svého bádání při respektování používaných metod.
(4) Při zveřejňování svých poznatků a výsledků dbá na jejich úplnost, ověřitelnost a průkaznou
interpretaci.
(5) Člen akademické obce a zaměstnanec AMU dbá na účelné, efektivní a ekologicky zodpovědně
využívání prostředků poskytnutých mu AMU na uměleckou, výzkumnou, tvůrčí nebo jinou činnost
v rámci zásad udržitelného rozvoje a přiměřeného využívání zdrojů.
(6) Člen akademické obce a zaměstnanec AMU pečuje o majetek AMU a používá ho řádně.
Předchází újmám na tomto majetku. Tento majetek ani své postavení nezneužívá k soukromým
zájmům nebo k prospěchu osobnímu či prospěchu třetí osoby.
(7) Člen akademické obce AMU jako autor nebo spoluautor výsledků se prezentuje pouze tehdy,
jestliže jich sám dosáhl nebo k nim přispěl významným tvůrčím způsobem, důsledně se vystříhá
jakékoliv formy plagiátu, včetně opakovaného užití vlastní dřívější práce bez náležitého uvedení
citací včetně autorství (autoplagiátorství).
(8) Člen akademické obce AMU v publikacích objektivně uznává přínos svých kolegů a předchůdců,
při citování vždy vhodnou formou uvádí zřetelný a přesný odkaz na příslušný zdroj.
(9) Člen akademické obce AMU předává veřejnosti své umělecké, odborné, vědecké výsledky (pokud
nepodléhají utajení). Se získanými poznatky nakládá uvážlivě.
(10) Akademický pracovník neduplikuje výzkum uskutečněný jinde, pokud to není potřebné k ověření,
doplnění nebo porovnání výsledků.
(11) Akademický pracovník cituje i ty podstatné práce, které nejsou v souladu s jeho výsledky a
názory.
(12) Akademický pracovník nefragmentuje své výsledky, tj. nedělí je zbytečně do více prezentací za
účelem zvyšování jejich počtu.
(13) Objeví-li akademický pracovník ve svých prezentacích omyl, podnikne všechny potřebné a možné
kroky k jeho nápravě, nesnaží se ho tajit nebo maskovat.
(14) Akademický pracovník provádí jemu zadanou posuzovatelskou, recenzní
hodnotitelskou činnost osobně, nezávisle a pečlivě dle pravidel zadavatele.

nebo

jinou

(15) Akademický pracovník chrání duševní vlastnictví autorů posuzovaných rukopisů, návrhů projektů
a zpráv, uměleckých děl apod., nepoužívá údaje obsažené v hodnocených podkladech k jinému
účelu než k vypracování příslušného posudku a neposkytne je třetí osobě.
(16) Akademický pracovník neprodlužuje záměrně dobu hodnocení za účelem dosažení vlastních
výhod či výhod pro třetí osobu.
(17) Akademický pracovník odmítne vypracovat vědecké, odborné nebo umělecké stanovisko, jestliže
by závěry mohly být ovlivněny jeho osobním zájmem, nebo na tuto skutečnost jasně upozorní,
vystříhá se jakýchkoliv vědomých střetů zájmů.
(18) Akademický pracovník expertní stanoviska zpracovává zodpovědně a vždy jen z tematické oblasti
svého oboru a nepodléhá přitom vnějším tlakům.
Článek 4
Etická komise AMU
(1) K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu se ustavuje Etická komise.
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(2) Podrobnosti o Etické komisi, a o přijímání podnětů upravuje Jednací řád Etické komise AMU, který
po projednání v Akademickém senátu AMU vydává svým výnosem rektor.
(3) Případy porušení Etického kodexu mohou být se zřetelem ke své povaze, jakož i dalším
okolnostem případu, posouzeny jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k pracovníkem vykonávané práci, případně jako nesplňování požadavků pro řádný
výkon práce. S uvedeným posouzením může být spojeno uplatnění příslušných pracovněprávních
důsledků.
(4) Případy porušení Etického kodexu mohou být se zřetelem ke své povaze, jakož i dalším
okolnostem případu, posouzeny i jako disciplinární přestupek ve smyslu Disciplinárního řádu
AMU.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Součásti AMU mohou přijmout své vlastní Etické kodexy, reflektující dodatečná specifika oborů
vzdělávací, vědecké, umělecké či jiné tvůrčí činnosti na této součásti. Etické kodexy podle
předchozí věty musí být v souladu s tímto kodexem.
(2) Zrušuje se Etický kodex AMU projednaný Akademickým senátem AMU dne 26. dubna 2007 a
Uměleckou radou AMU dne 22. května 2008.
(3) Tento Etický kodex byl projednán v souladu s ust. čl. 5 odst. 6 Statutu AMU Akademickým
senátem AMU dne ……
(4) Tento výnos nabývá platnosti a účinnosti dne…………
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