Zápis ze zasedání AS AMU č. 7/2021 ze dne 8. 11. 2021
Zasedací místnost rektorátu AMU 17:00 – 19:30
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Ester Grohová (distančně), Slavomír Hořínka, Daniela Jobertová, Lukáš Klánský, Jakub
Korčák, Kryštof Krejčí, Kristýna Kůlová, Matouš Pěruška (distančně), Petr Prokop (distančně), Alice
Růžičková (distančně), Martin Stecker (distančně), Josef Tajovský, Jitka Ženíšková
Omluven:
Ondřej Urban
Hosté:
Ingeborg Radok Žádná, Tomáš Langer, Lukáš Prokop, Václav Janeček (distančně), Andrea Slováková
(distančně), Viera Hladišová (distančně), Jakub Ivanov – technická podpora
Předseda S. Hořínka zahájil zasedání AS AMU, 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.
Ad 1. Program jednání AS AMU
Předseda S. Hořínka AS AMU seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval přítomné k případnému
doplnění programu.
Doplnění bodu programu č. 7 „Různé“: informace rektorky k Centru pro doktorská studia, informace a
podnět předsedy S. Hořínky k online formulářům na AMU, složení komisí AS AMU a doplnění novými
senátory.
Předseda 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 programu zasedání AS AMU
2.

Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 24. 9. 2021

3.

Volba místopředsedy AS za studentskou komoru

4.

Volba studentského zástupce do RVH

5.

Schválení Statutu AMU

6.

Informace kvestora k agendě zadávání technických investičních celků v návaznosti na jednání
Technologické komise Studia FAMU

7.

Různé

Ad 2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 24. 9. 2021
Předseda S. Hořínka požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám.
Nikdo neměl žádné výhrady ani doplnění. Bylo domluveno, že do budoucna budou zápisy z proběhlých
jednání AS AMU zasílány ke schválení senátorům v předstihu, umožní-li to termíny následujících zasedání,
v takovém případě budou zápisy schvalovány per rollam (neboli „oběžníkem“).
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 24. 9. 2021 takto:
přítomných:

14

hlasovalo:

pro:

14

proti:

14
0

zdržel se: 0
1

AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 24. 9. 2021 (příloha č. 1).
Ad 3. Volba místopředsedy AS za studentskou komoru
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k volbě místopředsedy AS za studentskou komoru za odstoupivší
Adinu Hanákovou. Kandidát senátor Kryštof Krejčí se namístě své kandidatury vzdal vzhledem k svému
časovému vytížení. Do volby místopředsedy AS AMU za studentskou komoru vstoupil jako jediný kandidát
senátor Josef Tajovský. Senátoři hlasovali tajným hlasováním online přes aplikaci Polly v MS Teams.
Senátoři hlasovali pro Josefa Tajovského na místo místopředsedy AS AMU za studentskou komoru takto:
přítomných:

14

hlasovalo:

pro:

14

proti:

14
0

zdržel se: 0

AS AMU zvolil senátora Josefa Tajovského místopředsedou AS AMU za studentskou komoru.
Vzhledem k technickým problémům, které provázely tajné hlasování zejména u senátorky A. Růžičkové,
požádal předseda S. Hořínka J. Ivanova z PC Centra, který zajišťoval technickou podporu, aby se s paní
senátorkou spojil a společně se pokusili technické potíže odstranit. J. Ivanov zdůraznil, že je nutné se
přihlašovat do aplikace MS Teams vždy přes školní účet.
Ad 4. Volba studentského zástupce do RVH
Senátoři do RVH navrhli tři kandidáty – MgA. Adélu Vondrákovou (DAMU), BcA. Rozálii Brožkovou (FAMU)
a MgA. Tomáše Janáčka (FAMU).
Předseda S. Hořínka vyzval k představení jednotlivých kandidátů do RVH.
Senátorka D. Jobertová představila A. Vondrákovou, kandidátku DAMU z Katedry loutkového a
alternativního divadla, nyní studentku doktorského studia na DAMU, kterou nominovala na základě svých
zkušeností. A. Vondráková má dlouholetou praxi v redakci časopisu Loutkář, dále v Institutu uměníDivadelním ústavu a rovněž v divadelní agentuře Aurapont.
Kandidátka A. Vondráková poděkovala za nominaci a doplnila informace od senátorky D. Jobertové,
zejména co se týká redaktorské praxe.
Senátor M. Stecker představil R. Brožkovou, kandidátku FAMU z Katedry produkce FAMU, kterou
nominoval na základě vlastních zkušeností a po konzultacích s kolegy a vedoucími kateder. R. Brožková
spolupracuje s HAMU i DAMU, vytváří společné projekty, má vhled do dění na ostatních fakultách.
Ve svých projektech se R. Brožková vždy snaží budovat mezifakultní spolupráce a svůj magisterský
projekt, krátký film Ledová trhlina z KSS, realizuje ve spolupráci studentů scénografie DAMU a skladby
HAMU.
Dotaz senátora M. Blažíčka: jak dlouho se zdržíte na škole?
R. Brožková poděkovala za představení a na dotaz odpověděla, že je v 2. ročníku magisterského studia a
plánuje zůstat na škole další 2 roky. Rektorka doplnila, že se nyní RVH doplňuje do konce funkčního
období, které skončí v červnu 2022.
Senátor M. Blažíček představil kandidáta T. Janáčka, kandidáta FAMU, nyní studenta doktorského
programu v 1. ročníku. T. Janáček je absolventem katedry režie FAMU, je také absolventem mediálních
studií na FSV UK (titul Bc). Rovněž je bývalým senátorem AS FAMU, současně se podílel na návrhu
reakreditace KR FAMU, lze tedy předpokládat, že je s mechanismem akreditace studijních programů
dobře obeznámen a připraven na kvalifikovanou práci v RVH. Zároveň M. Blažíček zdůraznil, že by v RVH
rád viděl kandidáta, který se věnuje umění prakticky, navíc v RVH již obor produkce FAMU zastoupení má.
T. Janáček poděkoval za představení a doplnil své zkušenosti z práce na akreditačních spisech.
Senátorka Jobertová: Vzhledem k tomu, že RVH bude projednávat doktorské programy, bylo by užitečné
mít v RVH zástupce, který má s doktorským studiem zkušenosti, resp. je sám doktorand; apel na senátory,
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aby do RVH nominovali kandidáta, který je schopný se relevantně vyjádřit k problematice doktorských
studijních programů. Senátorka D. Jobertová si váží toho, že pan Janáček na spisu pracoval, ale u
doktorského studia je třeba ještě jiná zkušenost.
Dotaz předsedy S. Hořínky na T. Janáčka k pedagogickému působení na FAMU.
T. Janáček odpověděl, že má v současné době 1/3 pedagogický úvazek na katedře režie.
K tomuto senátor M. Blažíček uvedl, že v minulosti kandidovali do senátu studenti s pedagogickým
úvazkem a v reakci na senátorku D. Jobertovou uvedl, že považuje pedagogický úvazek spíše za výhodu.
Senátor L. Klánský položil dotaz všem kandidátům, zda mají zkušenost s hodnoticí komisí legislativního
typu a jaké jsou jejich zkušenosti s prací s textem.
Reakce A. Vondrákové: prací s textem se živí, v Aurapontu vykonávala editorskou činnost, hodnotila
texty, uplatňovala neumělecká kritéria. Editorsky se věnuje časopisům, propagačním textům (sice
umělecký výstup, ale racionální kritéria), může nabídnout primárně práci s textem.
Reakce T. Janáčka: během působení v AS FAMU připomínkoval, kontroloval materiály jako např. Statut
FAMU. Katedra režie procházela vnitřním hodnocením, T. Janáček publikoval články o filmu, původně
totiž studoval filmovou vědu. Pracuje jako dramaturg – poctivá práce s textem, zkušenosti s prací
s textem má.
Reakce R. Brožkové: má vhled do právní problematiky, znalosti v autorském právu, audiovizuálním
zákoně, na Katedře produkce FAMU probíhalo vnitřní hodnocení katedry, na katedře se podílela na
evaluaci předmětů; zkušenosti zejména s právními aspekty, nikoliv uměleckými.
Předseda S. Hořínka zrekapituloval způsob volby studentského zástupce do RVH. Ve skutečnosti se totiž
jedná o nominaci, kandidáta s konečnou platností jmenuje na návrh AS rektorka. Navrhl, aby při blízké
rovnosti hlasů senát navrhl rektorce 2 kandidáty. Senátor M. Blažíček s tímto návrhem nesouhlasil s tím,
že si senátoři jistě dovedou vhodného kandidáta vybrat.
Předseda S. Hořínka vyzval senátory, aby hlasovali o tom, zda při volbě hlasovat o každém z kandidátů
zvlášť, nebo jedním hlasováním o všech třech zároveň. V prvním případě by byli nominování ti, kteří
obdrželi nadpoloviční většinu hlasů, v druhém případě by byl nominován kandidát s největším počtem
hlasů.
Senátoři hlasovali pro to, aby volba studentského zástupce do RVH proběhla hlasováním o každém
z kandidátů zvlášť takto:
přítomných:

14

hlasovalo:

14

pro:

9

proti:

4

zdržel se: 1

AS AMU bude hlasovat o každém kandidátovi do RVH zvlášť.
Senátoři přistoupili k volbě jednotlivých kandidátů do RVH.
Senátoři hlasovali pro volbu A. Vondrákové do RVH takto:
přítomných:

14

hlasovalo:

14

pro:

9

proti:

1

zdržel se: 4
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Senátoři hlasovali pro volbu R. Brožkové do RVH takto:
přítomných:

14

hlasovalo:

14

pro:

3

proti:

1

zdržel se: 10

Senátoři hlasovali pro volbu T. Janáčka do RVH takto:
přítomných:

14

hlasovalo:

14

pro:

6

proti:

2

zdržel se: 6

Kandidátka A. Vondráková jako jediná obdržela nadpoloviční většinu hlasů. AS AMU navrhne rektorce do
RVH MgA. Adélu Vondrákovou.
Ad 5. Schválení Statutu AMU
Proběhla diskuse mezi senátorem K. Krejčí a L. Prokopem o čl. 4 odst. 2, zda není článek v rozporu
s volebním řádem AS AMU. Diskuse vyústila v návrh, aby byl volební řád AS AMU sladěn se Statutem
AMU.
Dále senátor K. Krejčí připomínkoval čl. 5 odst. 18, čl. 21 odst. 2 – jednalo se zejména o sjednocení pojmů.
U čl. 26 odst. 1 c) – Hostující profesor – proběhla debata o znění „v případě pracovního poměru je tento
uzavřen pouze na dobu určitou“.
Senátor L. Klánský navrhl vypustit písmeno c), a přidat bod 4), že je pracovní poměr na dobu určitou.
L. Prokop navrhuje tento bod neotvírat a nechat na další aktualizaci Statutu.
Senátor Blažíček vznesl námitku, zda je skutečně nutné omezit délku úvazku.
Senátor J. Korčák ozřejmil původní záměr, a to propůjčení titulu na omezenou dobu. Rektorka doplnila,
že ustanovení písmene 1c) je důležité pro stanovení podmínek pracovně právního vztahu.
L. Prokop si vzal čas na rozmyšlenou a domyšlení všech důsledků možné změny.
Další debata se týkala čl. 12 odst. 1 (jednalo se pouze o kosmetickou úpravu), čl. 29 odst. 2 (ponechat
pouze Akademické insignie) – v obou případech senátoři souhlasili se změnami.
Čl. 25 – úprava Garanta - L. Prokop upozornil, že má být v souladu s Akreditačním řádem.
Předseda S. Hořínka navrhl se na tomto zasedání čl. 25 nezabývat.
S. Hořínka vyzval rektorku k představení Výnosu rektorky o nakládání s majetkem.
Rektorka úvodem uvedla, že ze zákona je za majetek a nakládání a hospodaření s ním zodpovědný rektor
a je na něm, jaké pravomoci deleguje na kvestora či děkany fakult a vedoucí součástí. Rektorka předložila
změnu Statutu AMU u části „nakládání s majetkem“ a navrhuje upravit tuto část Výnosem rektorky, který
kodifikuje stávající praxi.
Proběhla diskuse nad Výnosem rektorky s ohledem na zajištění kontroly a správného postupu při
podpisování smluv a odpovědnosti za případné nesrovnalosti.
Senátor M. Blažíček opakovaně zmínil, že rektorka, resp. vedení AMU, přebírá tímto výnosem kompletní
kontrolu a směřuje pravomoce do svých rukou. Tomuto oponovala jak rektorka, tak kvestor a vysvětlili,
že jestliže by došlo k soudnímu sporu, nese odpovědnost rektorka jako statutární zástupce, nikoliv děkani
fakult. Toto stanovisko podpořili i senátoři J. Korčák, D. Jobertová a J. Tajovský – má-li rektor
odpovědnost, má mít možnost nastavení kontrolních mechanismů.
19:11 odpojil se senátor M. Pěruška, vzápětí odešel senátor L. Klánský
Počet přítomných senátorů: 12
Kvestor uvedl příklad pochybení jedné z fakult, kdy na smlouvu nad 500.000 Kč bez DPH nebylo vypsáno
výběrové řízení, a navíc byla smlouva zadána do registru smluv až po 2,5 měsících těsně před vypršením
zákonné lhůty, téměř došlo k zneplatnění smlouvy vč. již zaplacených záloh dodavateli.
Kvestor na tomto příkladu demonstroval, k jakým pochybením při uzavírání smluv může dojít, textace
Výnosu rektorky má AMU ochránit před podobnými případy.
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Předseda S. Hořínka navrhl, aby určitá podstatná část výnosu byla součástí Statutu AMU, neboť výnos se
může změnit a na to již senát nemá žádný vliv. S tím souhlasil senátor M. Blažíček a podal návrh, aby se
text výnosu vtělil do Statutu AMU.
Rektorka souhlasila, že vtělení textu výnosu do Statutu AMU je možné.
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o tom, aby byl text Výnosu rektorky o nakládání
s majetkem vtělen do Statutu AMU.
Senátoři hlasovali pro vtělení textu Výnosu rektorky o nakládání s majetkem do Statutu AMU takto:
přítomných:

12

hlasovalo:

12

pro:

11

proti:

0

zdržel se: 1

AS AMU hlasoval pro vtělení textu Výnosu rektorky o nakládání s majetkem do Statutu AMU.
Senátorka D. Jobertová po skončení hlasování apelovala na ostatní senátory, aby výnos rektorky nebyl
brán jako pokus o převzetí moci.
Předseda S. Hořínka poděkoval a ukončil debatu o Statutu AMU. Vyzval senátory, aby předkládali své
návrhy na změnu Statutu v dostatečném předstihu.
Ad 6. Informace kvestora k agendě zadávání technických investičních celků v návaznosti na jednání
Technologické komise Studia FAMU
Předseda S. Hořínka předal slovo kvestorovi. Kvestor shrnul aktuální stav přemýšlení o nákupu technologií
a výsledky diskuze na jednání Technologické komise Studia FAMU ze dne 3. 11. 2021, kde byl přítomen
společně s p. em. kvestorem ing. Paluskou. Programové financování MŠMT je zásadní zdroj, bez kterého
není možné realizovat nákupy technologií v rozsahu, který AMU potřebuje. Je to zároveň "pomalý" zdroj,
u kterého trvá v průměru rok zahájení nákupu od momentu předložení investičního záměru. Při plánování
investic je v souladu s potřebami studijních programů a potřebami rozvoje infrastruktury školy nutné
využívat i rychlejší zdroje, jako je Fond reprodukce investičního majetku (vnitřní), nebo plánovaný Národní
plán obnovy (vnější, výzva v prosinci 2021). Vedení AMU chce poskytnout fakultám a v návaznosti také

jednotlivým katedrám dostatek času pro plánování investic, aby tak byla zajištěna adekvátní příprava pro
určení správného režimu veřejných zakázek. Toto plánování musí být učiněno bez ohledu na zdroj, za
danou fakultu/rektorát a na daný kalendářní rok. Primárním cílem tohoto plánování tedy nejsou
finalizované rozpisy konkrétních položek, ale velmi přesně odhadnuté finanční objemy na základní
kategorie techniky, které umožní určit režim veřejné zakázky. V souladu s ujednáním Technologické
komise vznikla kategorizace technického a technologického vybavení, která zpřesňuje kategorie pro
přípravu investičních záměrů. Ta bude dále v návaznosti na poradu kvestora 8. 11. 2021 dokončena a
obratem použita pro plánování technologických investic (nákupů) pro rok 2022.
Senátor M. Blažíček reagoval, že kategorizace nákupů musí být dělána podle programových záměrů,
nemusí se nutně řešit na senátu.
Předseda S. Hořínka předal slovo děkance A. Slovákové. Ta poděkovala kvestorovi a em. kvestorovi za
práci s investičním záměrem. Uvedla, že kontrola probíhá na úrovni vedení fakulty, poté v součinnosti
s rektorátem. FAMU připravuje fakultní manuál, jakým způsobem se technologie nakupují, jak se designují
zakázky s ohledem na dodavatelské řetězce. Děkanka uvedla, že manuál ráda poskytne pro inspiraci
ostatním fakultám.
Předseda S. Hořínka požádal o projednání na Komisi pro strategické priority, nikoliv z důvodu zásahu do
předpisů/pravidel, ale pro představu a porozumění.
Kvestor uvedl, že nejbližší příležitost bude při projednávání PRSZ (Plán realizace strategického záměru),
který bude projednáván na zasedání AS AMU dne 22.11.2021.
Senátor M. Blažíček poděkoval kvestorovi za to, že se touto problematikou zabývá, tento návrh prospěje
všem fakultám.
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Ad. 7.

Různé

Rektorka podala informaci k Centru pro doktorská studia (CDS) – po odchodu J. Jiříka byla dočasně
pověřena vedením J. Bláhová, prorektorka Děcká chce vypsat výběrové řízení na toto místo (částečný
úvazek); rovněž bude vypsáno výběrové řízení na vedení časopisu ArteActa.
Rektorka dále uvedla, že CDS organizuje online kurz Výzkumné a publikační metody – prorektorka Děcká
děkuje doc. Jobertové a J. Jiříkovi, že na jejich práci mohlo CDS navázat.
Ve dnech 12. a 13. listopadu proběhne 8. ročník konference Teritoria umění – je zapojeno i NAMU a
ArteActa – prorektorka Děcká chce tyto subjekty více propojit s fakultami.
Předseda S. Hořínka vznesl otázku, jaké má být poměrné zastoupení doktorandů z fakult v rámci
konference Teritoria umění (nyní je to 1 doktorand za fakultu?), je to ke zvážení, není to ovšem otázka pro
senát. Na zvážení, zda nepřidat ještě 1 den konference, aby byl prostor pro více příspěvků.
Senátorka D. Jobertová poděkovala za informaci, osobně ji velmi mrzí, že se konference nemůže
zúčastnit, o termínu se dozvěděla teprve předchozí týden.
K ArteActům senátorka D. Jobertová uvedla, že je důležité časopis propojovat s činnostmi školy,
ale nezapomenout na to, že ArteActa byly původně koncipovány jako nezávislý recenzovaný časopis.
Je nutné hlídat hranici mezi prorůstáním činností.
Předseda S. Hořínka otevřel otázku funkčnosti webových formulářů – informoval o tom, že po mnoha
dlouhých debatách ohledně funkčnosti webových formulářů, se potvrdilo, že webové formuláře neumí
exportovat data. Na základě stížnosti řešila prorektorka Děcká (zejména pro uživatele Maců).
Senátor M. Blažíček vznesl dotaz, zda nepřejít na platformu formulářů od Microsoftu, nyní užívané zfo
jsou zastaralé.
Kvestor uvedl, že bychom měli mít webové rozhraní, které bude přijímat data zvenčí a musí umět data
poslat k elektronickému schválení. Zfo toto neumí. Pracuje se na tom, aby v dohledné době formuláře
přešly na platformu Microsoft.
Na žádost předsedy S. Hořínky L. Polišenská informovala nové senátory o složení komisí AS AMU. Noví
senátoři se mohou připojit ke komisi dle svého výběru, rekapitulace složení senátních komisí vč. zařazení
nových senátorů proběhne na příštím zasedání AS AMU.
Senátor M. Blažíček požádal, zda je možné dostávat agendu k zasedání AS AMU dřív, než 7 dní před
samotným zasedáním, jak je dáno Jednacím řádem AS AMU.
Předseda S. Hořínka navrhl, aby byl program zasedání nejméně 7 pracovních dní.
Bude-li to z důvodu procesu připomínkování agendy na zasedání AS AMU možné, bude program i agenda
k projednání zasílána senátorům nejméně 7 pracovních dní před samotným zasedáním.
Předseda S. Hořínka v 19:30 hod. zasedání ukončil.

Příští zasedání AS AMU se koná 22. 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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