Zápis ze zasedání AS AMU č. 5/2021 ze dne 8. 6. 2021
Zasedací místnost rektorátu AMU 16:00 – 19:50
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Ester Grohová, Adina Hanáková, Slavomír Hořínka, Lukáš Klánský, Jakub Korčák,
Kryštof Krejčí, Kristýna Kůlová, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Alice Růžičková, Martin Stecker,
Ondřej Urban, Jitka Ženíšková
Omluven:
Martin Pacek
Hosté:
Ingeborg Radok Žádná, Tomáš Langer, Eliška Děcká, Jan Hančil, Daniela Jobertová, Lukáš Prokop,
Lukáš Likavčan, A. Slováková, Jakub Ivanov
Předseda AS AMU S. Hořínka uvítal senátory i hosty a připomněl zásady online zasedání AS AMU.
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.
Schválení možnosti nahrávat jednání AS AMU
Předseda AS AMU požádal senátory o souhlas s nahráváním průběhu jednání AS AMU, nikdo neměl
námitky. S. Hořínka požádal M. Turkovou, aby na základě souhlasu zahájila nahrávání, které nebude dále
publikováno.
Program jednání AS AMU
Předseda AS AMU seznámil přítomné s návrhem programu a požádal o zařazení informace o stipendiím
programu pro běloruské studenty na druhé místo programu. Nikdo neměl námitek a proto S. Hořínka
vyzval senátory k hlasování o návrhu programu jednání AS AMU.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných: 14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 15. 4. 2021
2. Program na podporu běloruských studentů – zpráva o mimořádném stipendijním programu AMU
3. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2020
4. Schválení Dodatku č. 3 za rok 2020 ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s
nimi souvisejících činností AMU
5. Různé
a. Agenda pro zadávání technických investičních celků
b. Pracovní komise AS AMU
c. Nominace člena RVH
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 15. 4. 2021
S. Hořínka požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám. Nikdo neměl
žádné výhrady ani doplnění.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 15. 4. 2021 takto:
přítomných: 14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 15. 4. 2021 (příloha č. 1).

Ad 2. Program na podporu běloruských studentů – zpráva o mimořádném stipendijním programu AMU
Předseda AS AMU požádal prorektora J. Hančila o představení mimořádného stipendijního programu AMU
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na podporu běloruských studentů.
Prorektor J. Hančil poděkoval za možnost prezentovat informace a uvedl, že program stipendií na podporu
běloruských studentů zahájila AMU již v prosinci roku 2020, konkrétně 7. 12. 2020, kdy se na podpoře
usneslo Kolegium rektora AMU. Dále byly zahájeny přípravné práce spojené se zkoumáním možností
příjezdů studentů z Běloruska postižených perzekucí tamního režimu. Tento úkol řešily rovněž neziskové
organizace – Člověk v tísni a běloruská studentská podpůrná asociace BeSSA, které zprostředkovaly
běloruským studentům informace, že AMU se otevírá studentům, kteří studují múzická umění.
Na základě komunikace s neziskovými organizacemi byl dne 2. 3. 2021 vyhlášen stipendijní program, který
byl nejprve primárně zaměřen na studenty neakreditovaných programů s tím, že od zimního semestru
2021/2022 budou moci být zařazeni do akreditovaných programů. Bohužel se vízová procedura ukázala
jako velmi komplikovaná. Přihlásilo se přibližně 40 studentů, z nich 20 zájemců bylo předáno na fakulty
příslušným proděkanům. Z následné komunikace se studenty vzešlo 5 vážných zájemců o studium na
FAMU a na HAMU. Fakulty dále se zájemci komunikovaly, prověřily jejich předpoklady pro studium,
a umístily je buď do neakreditovaných programů (případ 3 studentů FAMU), případně do studia
v akreditovaných programech od dalšího semestru (2 studentky HAMU, možné financování z programu
MŠMT). Všichni zájemci pocházejí z Belarusian State Academy of Arts, jsou to tedy studenti, kteří byli již
přijati ke studiu na umělecké škole.
Na tento stipendijní program je alokováno 500 tis. Kč, stipendia budou vyplácena až ve výši
10 tis. Kč/měsíčně. Prostředky jsou primárně určeny na podporu životních nákladů (zejména příspěvek na
bydlení a další).
Personálně zajišťují tento program na HAMU V. Kuželová a na FAMU L. Petříková a K. Kyselová.
Dále prorektor J. Hančil informoval, že tento stipendijní program byl vyhlášen zatím pouze na rok 2021, ale
AMU počítá s tím, že studenty se podaří začlenit jednak do národního stipendijního programu, který běží
pod MŠMT. MŠMT vyhlašuje výzvy jednou za semestr, předpokládáme, že výzva k pokrytí prostředků pro
zimní semestr bude vyhlášena v měsíci září 2021.
Nová zpráva je, že bude možné získat prostředky z EU, které bude pravděpodobně od měsíce července
2021 distribuovat Dům zahraniční spolupráce.
Komunikace se zastupitelskými úřady je složitá, v důsledku pandemie bylo omezeno vydávání
krátkodobých víz, a proto bylo nutné osobní dohody se zastupitelskými úřady v příslušných městech.
Mezinárodní oddělení rektorátu průběžně posuzuje žádosti dalších zájemců.
Předseda AS AMU poděkoval prorektorovi J. Hančilovi za všechny informace a doplnil, že AMU má na
Belarusian State Academy of Arts velmi dobré jméno a ocenil, že se AMU aktivně podílí na pomoci tamním
studentům.
Senátor M. Blažíček poděkoval prorektorovi J. Hančilovi a referentkám mezinárodního oddělení rektorátu
AMU za úsilí a péči, které této problematice věnují. Dále vyjádřil potěšení, že se tímto nelehkým procesem
podařilo provést tolik studentů a umožnit jim studium na naší škole a ocenil to jako velmi symbolické gesto
ze strany AMU. M. Blažíček požádal o větší veřejnou deklaraci zapojení AMU do tohoto programu (uvedení
v tiskových zprávách, webových prezentacích apod.). Prorektor J. Hančil uvedl, že komunikace s veřejným
prostorem je v plánu po příjezdu studentů do ČR.
Ad 3. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2020
Předseda AS AMU S. Hořínka požádal rektorku o úvodní představení dokumentu. Rektorka I. Radok Žádná
shrnula obsah VZ za rok 2020. VZ má strukturu, která je daná MŠMT a skládá se z úvodní části, na kterou
navazuje textová příloha spolu s tabulkovou přílohou. Textová příloha byla letos obohacena o jednu
kapitolu navíc, která se věnuje dopadům pandemie Covid-19. Pandemie se však promítá do celé VZ za
rok 2020, protože činnost školy byla postižena ve všech aspektech, v činnosti vzdělávací a tvůrčí,
především pak v internacionalizaci a také v oblasti ekonomické činnosti AMU.
V úvodní části bylo shrnuto předchozí období, které bylo ukotvené v Dlouhodobém záměru AMU na roky
2016 - 2020. V textu, který je členěn podle jednotlivých priorit, je konstatováno naplnění cílů a indikátorů
pro danou oblast. Za toto období se například podařilo naplnit zejména projekty OP3V, dále zprovoznění
nových webových stránek školy a další. V roce 2020 se podařilo, zejména díky úsilí doc. D. Jobertové,
získat pro AMU institucionální akreditaci. AMU rovněž prošla vnější evaluací vědy a výzkumu
mezinárodním evaluačním panelem, které se uskutečnilo na podzim 2020.
Jak bylo uvedeno, pandemie onemocnění Covid-19 se v roce 2020 promítla do všech aspektů fungování
školy. Nejvíc poznamenaná byla vzdělávací činnost školy, částečně také vědecko-výzkumná činnost.
Poznamenány byly mobility studentů, jak vyjíždějících, tak přijíždějících. Navzdory nepříznivým
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podmínkám se však některé mobility podařilo uskutečnit a proběhly také některé online návštěvy
hostujících pedagogů, expertů a umělců, které by za normálních okolností bylo velmi složité získat.
Nová kapitola zabývající se dopady pandemie na činnost školy zmiňuje bohatou dobrovolnickou
a charitativní činnost studentů, pedagogů i zaměstnanců školy.
Textová příloha byla vytvořena na základě podkladů dodaných z jednotlivých fakult.
Kvestor T. Langer shrnul ekonomickou část VZ za rok 2020, která byla již členům AS AMU prezentována
při jednání o schvalování rozpočtu na rok 2021. Kvestor zmínil zejména, že navzdory situaci hospodařila
AMU s kladným konečným hospodářským výsledkem v HČ. Pokles oproti roku 2019 je však zřejmý
a ovlivňuje výši přídělu do fondů školy. V HČ došlo také k některým úsporám, zejména na energiích,
cestovném, dále byla nižší spotřeba služeb a materiálu.
V souladu s rozpočtem narostl podíl mezd a došlo také k růstu dalších nákladů (zejména vlivem
převodem zůstatků příspěvků do fondů).
V DČ byl propad dramatičtější ve výnosech ze služeb, pronájmů techniky a prostor a komerčních
ubytování.
Závěrem kvestor prezentoval výrok auditora obsažený ve VZ 2020, který byl bez výhrad. V souladu
s podmínkami platné Kolektivní smlouvy probíhala tvorba zdrojů Sociálního fondu a jeho čerpání za
účelem poskytování příspěvků na penzijní připojištění. V reakci na pandemickou situaci byl také uzavřen
Dodatek č. 1 ke KS, který umožnil čerpat prostředky ze SF na sociální výpomoc zaměstnancům
v mimořádné situaci a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.
Návrh VZ za rok 2020 byl projednán a vzat na vědomí UR AMU.
Na dotaz M. Blažíčka osvětlil kvestor obsah nedobytných pohledávek v souvislosti s ukončením
smluvního vztahu s Via Musica.
Předseda AS AMU S. Hořínka poděkoval za přehlednou prezentaci.
Senátoři hlasovali v tajném hlasování o návrhu VZ AMU za rok 2020 takto:
přítomných: 14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2020 (příloha č. 2).
Ad 4. Schválení Dodatku č. 3 za rok 2020 ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností AMU
Slova se ujala doc. D. Jobertová, která dokument ve spolupráci s kvestorem T. Langerem připravila.
Dodatek je text, jehož strukturu si stanovila AMU sama podle činností uvedených ve VŠ zákoně – činnost
vzdělávací, tvůrčí a činnosti související.
První zpráva o vnitřním hodnocení byla AMU vypracována za rok 2017, v dalších letech měla tato zpráva
již formu dodatků. V roce 2022 by měla opět vzniknout nová zpráva o vnitřním hodnocení.
Za minulý rok se do dodatku promítly zejména tři hlavní skutečnosti: udělení institucionální akreditace
– v dokumentu je obsažena statistika o počtu SP, které prošly tímto interním procesem. Další událostí
bylo hodnocení vědy a výzkumu mezinárodním evaluačním panelem – výsledky budou reflektovány. Dále
proběhla vnější hodnocení ve formě kontroly NKÚ a kontroly MF, která se zaměřila na projekt OP3V.
Tento dokument byl poskytnut nejen RVH, ale také fakultním KVH. Závěrem doc. D. Jobertová poděkovala
za spolupráci na textu kvestorovi T. Langerovi.
S. Hořínka se otázal na to, jakým způsobem hodnotí ministerstvo mechanismy hodnocení na AMU a dále
jakým způsobem je plánována dlouhodobá podpora uměleckého výzkumu? D. Jobertová uvedla, že
MŠMT zatím nemá jednoznačné výsledky z hodnocení, ale tyto údaje budou výsledkem výzkumu
financovaného TAČR. Prorektorka E. Děcká doplnila, že podpora uměleckého výzkumu je jednou z priorit
ve funkci prorektorky, na které spolupracuje s příslušnými proděkany. Jsou připraveny aktivity a plány, jde
také o vlastní definici toho, co si každá fakulta pod uměleckým výzkumem představuje. Dalším krokem
je záměr vytvoření „minipřehlídky“ dobré praxe.
Senátoři v tajném hlasování hlasovali o návrhu Dodatku č. 3 za rok 2020 ke zprávě o vnitřním hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU takto:
přítomných: 14
hlasovalo:
14
pro:
14
proti:
0
zdržel se: 0
S AMU schválil znění Dodatku č. 3 ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností AMU za rok 2020 (příloha č. 3).
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Ad 5. Různé
a. Agenda pro zadávání technických investičních celků
Slova se ujal kvestor T. Langer, který informoval o skutečnosti, že MŠMT oslovilo všechny VŠ, aby
revidovaly své záměry v běžícím investičním programu v návaznosti na nové strategické záměry
škol. Fakulty a další součásti byly proto vyzvány k posouzení stávajících investičních záměrů
a případnou výměnu některých položek za nové. Změny musí být vždy v souladu s novým
strategickým záměrem.
Zadávání technických investičních celků probíhá prostřednictvím programového financování
MŠMT, dalším zdrojem jsou vlastní zdroje z fondu reprodukce investičního majetku (FRIM).
Programové financování MŠMT probíhá od roku 2019, tituly jsou závazné (s možností výše
zmíněné revize). Závazný je titul a finanční objem, není povinný termín realizace. Kofinancování
činí 15 %.
Pro čerpání je nutné zpracovat investiční záměr se závaznou specifikací, tento proces zabere
několik měsíců, což může vést k neaktuálnosti položek v investičním celku.
M. Blažíček požádal o upřesnění, zda existuje jednotný postup, jak inovace provádět, jak revidovat
a koordinovat požadavky. Současný stav je nevyhovující a neumožňuje pružně reagovat na
požadavky nákupu technologií, což ovlivňuje také kvalitu výuky. M. Blažíček uvedl, že je zásadní,
aby byly známy následující informace: jak vypadá přesně zadání poptávky, v jakém detailu má být
z fakulty zpracováno, reálný termín, kdy investice proběhne a doba na zpracování záměru.
S. Hořínka navrhnul vznik procesního postupu, který by popsal způsob, jak se dostat k investičním
prostředkům, i když připustil, že tyto záležitosti jsou zejména v gesci fakult.
M. Stecker také upozornil na postupné zastarávání technologií, které nejsou vždy kompatibilní se
starším zařízením, které bylo původně plánováno k nákupu s výhledem na několik let.
Rektorka upozornila, že plány jsou sestavovány na základě požadavků z fakult a ty mají také
možnost se na vzniku plánu aktivně podílet.
Kvestor přislíbil, že téma bude projednáno na poradě tajemníků a bude upřesněn postup pro
zadávání technických investičních celků.
b. Pracovní komise AS AMU
Byly ustanoveny tři pracovní komise, které budou pracovat v AS AMU, v následujícím složení:
• Komise pro rozpočet AMU: M. Blažíček (pověřen prozatímně vedením komise),
M. Stecker, A. Hanáková, O. Urban, S. Hořínka;
• Legislativní komise AMU: P. Prokop (pověřen prozatímně vedením komise), A. Růžičková,
M. Blažíček, L. Klánský, K. Krejčí;
• Komise pro strategické priority AMU: S. Hořínka (pověřen prozatímně vedením komise),
E. Grohová, M. Pěruška, M. Pacek, A. Hanáková, K. Kůlová, J. Ženíšková, J. Korčák, O.
Urban.
Senátoři, kteří jsou pověření prozatímním vedením komise svolají její první jednání, na kterém bude
možné o osobě vedoucí komisi ještě rozhodnout či hlasovat. Do příštího jednání AS AMU vypracují
jednotlivé komise stručnou představu o své činnosti v následujícím akademickém roce.
c. Nominace člena RVH
Rektorka požádala senátory AS AMU, aby do Rady pro vnitřní hodnocení AMU (RVH) nominovali
jednoho studentského zástupce na místo B. Adolfové, která odjíždí do zahraničí na stipendijní
pobyt. Členství v RVH je pouze na jeden rok do konce funkčního období celé RVH. Z hlediska
zachování rovnovážného zastoupení fakult by bylo vhodné, aby byl nominován zástupce z oblasti
divadla nebo audiovize. Vítaná je také expertiza ve vzdělávacích procesech školy.
Termín příštího jednání AS AMU bude, vzhledem k nutnosti předložit dva připravované předpisy školy
(Statut AMU a Studijní a zkušební řád AMU) k registraci na MŠMT, stanoven na druhý týden září ve
večerních hodinách. Přesné datum konání bude odhlasováno prostřednictvím Doodle a rozesláno
s předstihem.
Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
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