Zápis ze zasedání AS AMU č. 6/2021 ze dne 24. 9. 2021
Zasedací místnost rektorátu AMU 13:00 – 18:00
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Ester Grohová, Slavomír Hořínka, Daniela Jobertová, Lukáš Klánský, Jakub Korčák,
Kristýna Kůlová, Matouš Pěruška (distančně), Petr Prokop, Alice Růžičková (distančně), Martin Stecker
(distančně), Josef Tajovský, Ondřej Urban, Jitka Ženíšková
Omluven:
Kryštof Krejčí
Hosté:
Ingeborg Radok Žádná, Tomáš Langer, Jan Hančil (distančně), Václav Janeček, Lukáš Prokop

Zasedání AS AMU zahájil na telefonickou žádost předsedy S. Hořínky místopředseda M. Blažíček. Uvítal
senátory i hosty. 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.
Program jednání AS AMU
Místopředseda AS AMU seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval senátory k hlasování o návrhu
programu jednání AS AMU.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných: 13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil program jednání AS AMU.
Program:
1. Schválení programu zasedání AS AMU
2. Rezignace doc. Mgr. Martina Packa a povolání náhradnice doc. Mgr. Daniely Jobertové, PhD.
3. Ukončení členství v AS Adiny Hanákové a povolání náhradníka Josefa Tajovského
4. Volba místopředsedy AS za studentskou komoru
5. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 8. 6. 2021
6. Nominace studentského zástupce do RVH
7. Schválení Statutu AMU
8. Schválení Statutu DAMU
9. Projednání záměru Antidiskriminační platformy AMU
10. Různé
Předseda AS AMU S. Hořínka přichází na zasedání AS AMU.
Počet přítomných senátorů: 14
Ad 2. Rezignace doc. Mgr. Martina Packa a povolání náhradnice doc. Mgr. Daniely Jobertové, PhD.
Předseda AS AMU S. Hořínka informoval senátory o rezignaci doc. Mgr. Martina Packa a povolání
náhradnice doc. Mgr. Daniely Jobertové, PhD.
AS AMU vzal na vědomí povolání náhradnice doc. Mgr. Daniely Jobertové, PhD.
Ad 3. Ukončení členství v AS Adiny Hanákové a povolání náhradníka Josefa Tajovského
Předseda S. Hořínka informoval senátory o ukončení členství v AS AMU Adiny Hanákové z důvodu
ukončení studia na AMU a povolání náhradníka Josefa Tajovského.
AS AMU vzal na vědomí povolání náhradníka Josefa Tajovského.
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Ad 4. Volba místopředsedy AS za studentskou komoru
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k volbě místopředsedy AS za studentskou komoru za Adinu
Hanákovou. Vzhledem k tomu, že možní kandidáti Josef Tajovský a Kryštof Krejčí nebyli osloveni
v předstihu, navrhl senátor M. Blažíček odložení volby místopředsedy AS za studentskou komoru na příští
zasedání.
Senátoři hlasovali o odložení volby místopředsedy AS za studentskou komoru takto:
přítomných:

14

hlasovalo:

pro:

14

proti:

14
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil odložení volby místopředsedy AS za studentskou komoru na příští zasedání.
Ad 5. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 8. 6. 2021
Předseda 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 8. 6. 2021 takto:
přítomných:

14

hlasovalo:

pro:

14

proti:

14
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 8. 6. 2021 (příloha č. 3).
Ad 6. Nominace studentského zástupce do RVH
Rektorka I. Radok Žádná navrhla nominovat studentského zástupce z DAMU či FAMU z důvodu parity.
Proběhla debata o doplnění RVH, z hlediska parity byla vznesena připomínka. Senát vyzývá vedení školy,
aby se tímto problémem zabývalo společně s děkany fakult.
Do příštího zasedání AS navrhnout kandidáty z DAMU a FAMU, seznámit kandidáty s tím, že byli
nominováni.
Ad 7. Schválení Statutu AMU
Rektorka I. Radok Žádná představila navrhované změny a důvody, které ke změnám vedou. Jedná se
zejména o stanovení poplatku za nostrifikace, dále nová praxe pro studenty studující v cizím jazyce,
doplnění statutu Environmentálního panelu a ukotvení statutu hostujícího profesora.
Před schválením Statutu AMU navrhl senátor M. Stecker diskusi o budoucím fungování GAMU.
Rektorka I. Radok Žádná vysvětlila okolnosti vzniku GAMU, vývoj ve financování GAMU i výši nynějších
pracovních úvazků. Otázka GAMU se řeší dlouhodobě, z FAMU vzešel návrh podílet se na provozu GAMU
finančně i produkčně z prostředků FAMU.
Senátor M. Stecker považuje za největší prioritu zachování GAMU pro studentské projekty.
Rektorka I. Radok Žádná ujistila, že nynější debata o budoucím fungování GAMU neohrozí studentské
projekty – nyní probíhá diskuse mezi děkany fakult.
Ve 14:15 hod. byla diskuse ke Statutu AMU přerušena, k zasedání AS AMU se distančně připojily
zástupkyně iniciativy Nemusí to vydržet z DAMU v čele se studentkou Marií Luisou Purkrábkovou.
Studentky podaly senátu stručnou zprávu o současné situaci na DAMU, jak se vyvíjela od jara 2021 a
vytváření bezpečného prostředí pro vyjádření studentů. Děkan DAMU K. F. Tománek řeší nastalou situaci
s jednotlivými katedrami, připravuje se ustavení ombudsmana na DAMU. Kontaktní osobou pro podněty,
dotazy, návrhy související s touto problematikou je proděkanka doc. Alice Koubová.
Senátor O. Urban vznesl dotaz, proč studentky zvolily formu veřejného vystoupení. Senátor L. Klánský se
dotázal, zda studentky hledaly pomoc u Etické komise? Studentky spontánně reagovaly vyjádřením, ze
kterého vyplynula spíše nedůvěra v současné orgány. Navíc téma v jejich podání bylo zpracováno celistvě,
umělecky a ve většině případů nebyly oprávněny jednat jménem druhých osob. Vystoupení bylo vytvořeno
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na základě sběru dat od studentů.
Senátorku D. Jobertovou zajímalo, jak sběr dat probíhal? Odpověď: pomocí google formuláře rozeslaného
stávajícím studentům i absolventům (nestrukturovaně).
Rektorka I. Radok Žádná zdůraznila, že je v kontaktu s doc. Koubovou, děkanem DAMU i senátorem P.
Prokopem.
Senátorky a senátoři se vrátili k diskusi o navrhovaných změnách ve Statutu AMU a dále diskutovali o čl. 5
(b. 6 Etická komise), čl. 25 (b. 1 Garant studijního programu) – zde proběhla diskuse o navrhované změně
ve způsobu volby Garanta studijního programu, podle navržené změny by měl být Garant nadále
odsouhlasen i Radou pro vnitřní hodnocení. Senátor M. Blažíček navrhl vypustit pravomoc RVH schvalovat
garanty. AS AMU přistoupil k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.
Senátoři hlasovali o pozměňovacím návrhu M. Blažíčka takto:
přítomných:

14

hlasovalo:

pro:

6

proti:

14
5

zdržel se: 3

AS AMU neschválil pozměňovací návrh M. Blažíčka k čl. 25 Statutu AMU.
Dále AS přistoupil k projednání dalších navrhovaných změn ve Statutu AMU. Kvestor T. Langer vysvětlil
motivaci ke změně čl. 34 (Nakládání s majetkem). Senátorka D. Jobertová souhlasila s navrhovaným
zněním. Senátor M. Blažíček nesouhlasil s vypuštěním původního textu bodu 34, protože výnos rektorky v
tomto ohledu nebyl ještě vydán a navíc považoval za dobré, aby AS AMU měl tyto skutečnosti více ve svých
rukou.
Návrh předsedy S. Hořínky, aby AS AMU nejprve projednal výnos rektora a poté jednal o vypuštění textu
upravující pravidla nakládání s majetkem. (senát výnos neschvaluje, pouze projednává).
V 15:11 hod. opouští zasedání AS AMU senátorka A. Růžičková.
Počet přítomných senátorů: 13
Senátor M. Blažíček navrhl najít konsensus a odložit hlasování o navrhovaných změnách ve Statutu AMU
až po důkladném projednání.
V 15:21 hod. opouští zasedání AS AMU senátor M. Pěruška.
Počet přítomných senátorů: 12
Senátor P. Prokop navrhl vrátit se k čl. 34 (Nakládání s majetkem) na příštím zasedání.
Dále se senátoři věnovali navrhovaným změnám v čl. 37 (Úřední deska).
Poté senátor P. Prokop vyzval rektorku a kvestora k zdůvodnění návrhu změny výše limitů v čl. 34, b. 3
(nakládání s movitými věcmi). Rektorka I. Radok Žádná vysvětlila zvýšení limitu 1.000 Kč na 3.000 Kč
vznikajícími náklady na upomínky (AMU musí ze zákona pohledávky vymáhat).
Kvestor T. Langer zmínil typicky pohledávky za studium zahraničních studentů a dále pohledávky za
velkými nájemci. Vedení AMU chce stanovit hranici, kdy se mají dostat pohledávky k projednání na AS
AMU – jedním z důvodů je tedy to, aby AS AMU projednával až pohledávky, jejichž nevypořádání může
vést ke změně rozpočtu.
Proběhla diskuse nad výší pohledávek a délkou prodlení. Senátoři M. Blažíček a P. Prokop navrhli, aby AS
AMU projednával pohledávky s výší od 1 mil. Kč bez DPH a 3 měsíce po splatnosti.
Senátoři a senátorky, jakož i kvestor T. Langer a rektorka I. Radok Žádná s tímto návrhem souhlasili.
3

Kvestor T. Langer upozornil na rozšíření čl. 5 Části druhé Statutu AMU (Příloha č. 1 - Nezcizitelný majetek).
Do nezcizitelného majetku nově Statut zahrnuje Koleje a učební středisko AMU, Učební a výcvikové
středisko Poněšice a Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun.
Senátorka D. Jobertová vznesla dotaz na to, jakým způsobem bude v rámci Statutu AMU ukotveno
Centrum pro doktorská studia (CDS).
Senátoři a senátorky se vrátili k čl. 7 (Rada pro vnitřní hodnocení AMU). Proběhla debata o způsobu
doplnění RVH, předseda S. Hořínka vyzval senátora M. Blažíčka, aby se se senátory a vedením FAMU
pokusili iniciovat diskuzi, která povede ke shodě a řešení ohledně parity RVH. Zároveň podpořil názor
senátorky D.Jobertové, že podstatnější než příslušnost k fakultě je oborová kompetence členů RVH.
Závěrem diskuse o navrhovaných změnách Statutu AMU bylo domluveno, že se k projednání změn AS
AMU vrátí na svém příštím zasedání, do té doby budou navrhované změny důkladněji prodiskutovány.
Ad 8. Schválení Statutu DAMU
V 16:30 hod. opouští zasedání AS AMU senátor M. Stecker.
Počet přítomných senátorů: 11
Rektorka I. Radok Žádná uvedla jménem děkana DAMU úpravu Statutu DAMU, ke které si vyžádala
stanovisko děkana DAMU K. F. Tománka i právníka AMU L. Prokopa. Senát DAMU navrhl ve Statutu DAMU
úpravu maximální délky působení vedoucích kateder (čl. 12, b. 6 Katedra). Proběhla diskuse nad
navrhovanou změnou, senátorka D. Jobertová upozornila na fakt, že ve Statutu DAMU i po navržené
změně zůstaly body, které již nejsou aktuální. Je to podnět pro to, aby DAMU příští úpravu Statutu udělala
pořádně a Statut DAMU „vyčistila“ od již neaktuálních bodů.
Předseda S. Hořínka vyzval k hlasování o schválení Statutu DAMU.
Senátoři hlasovali o Statutu DAMU takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

10

proti:

11
0

zdržel se: 1

AS AMU schválil Statut DAMU.
Ad 9. Projednání záměru Antidiskriminační platformy AMU
Předseda S. Hořínka navrhl, aby senát přistoupil k projednání Antidiskriminační platformy a otázce
ombudsmana. Rektorka I. Radok Žádná požádala právníka L. Prokopa o promítnutí diagramu
Antidiskriminační platformy (ADP). Uvedla, že diskuse o zřízení ADP probíhá na AMU od jara 2021, nejprve
bylo diskutováno s děkankou FAMU, je součástí Strategického záměru AMU. Inspiraci hledali tvůrci jak
v zahraničí, tak na českých VŠ. Co se týká role ombudsmana, neexistuje zákonná úprava, není tedy
ombudsman zakotven ve statutech VŠ, na některých školách funguje na fakultní, jinde na celoškolní
úrovni.
Rektorka dále zmínila, že ADP považuje za doplněk již existujících nástrojů, zdůraznila kultivační charakter
platformy (školení, semináře). ADP zastupuje studenty, akademické pracovníky, zaměstnance i
externisty.
Proběhla diskuse nad financováním platformy, mechanismu volby zástupců do ADP a způsobu
komunikace mezi členy ADP a zastupovanými. Někteří senátoři vyjádřili pochybnost nad složitou
4

organizační strukturou platformy, senátorka E. Grohová navrhla propojení ADP se stávajícími orgány.
Rektorka I. Radok Žádná vysvětlila, že nevzniká nová Etická komise, ADP bude mnohem pružnější, bude
řešit podněty, které pro Etickou komisi nejsou vhodné. Ombudsman by měl být součástí ADP, složitější
problémy se budou řešit na úrovni rektorky. Dále ujistila, že členové ADP budou vázáni mlčenlivostí.
L. Prokop informoval, že struktura ADP je odsouhlasena s děkany fakult, ombudsman bude součástí ADP,
s podněty se bude možné obracet na jakéhokoliv člena platformy, studenti nebudou vázáni na svoji
fakultu.
Rektorka I. Radok Žádná doplnila, že se pro ADP počítá i s kanceláří. Rektorka přislíbila, že se bude
informovat na fakultách na možnosti společného prostoru pro ADP i ombudsmana.
Ad 10. Různé
Kvestor T. Langer ve stručnosti vysvětlil, proč MŠMT neschválilo nákup techniky na FAMU, bude nutné se
postavit jiným způsobem k vypisování veřejných zakázek. Bude třeba systematicky sestavit plán
realizace nákupů na úrovni fakult s minimálně ročním výhledem.
Rektorka I. Radok Žádná informovala přítomné o možnosti využití pingpongového stolu na vrátnici
Hartigovského paláce, pálky jsou k zapůjčení u L. Prokopa.
Rektorka zmínila potřebu projednání Studijního a Zkušebního řádu – na listopadovém zasedání senátu.
Environmentální panel připravuje doporučení pro šetrné cestování studentů a pedagogů.
Předseda S. Hořínka připomněl možnost nominací na Cenu Jana Opletala, kterou uděluje Studentská
komora RVŠ.

Příští zasedání AS AMU se koná 8. 11. 2021 v 17:00 hod. v zasedací místnosti rektorátu.

Zapsala: MgA. Dana Wagnerová
Za správnost: doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
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