Zápis ze zasedání AS AMU č. 8/2021 ze dne 22. 11. 2021
Zasedací místnost rektorátu AMU 17:00 – 20:30 hod.
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Ester Grohová (distančně), Slavomír Hořínka, Daniela Jobertová, Lukáš Klánský,
Jakub Korčák, Kryštof Krejčí, Kristýna Kůlová (distančně), Alice Růžičková (distančně), Martin Stecker
(distančně), Josef Tajovský (distančně), Ondřej Urban
Omluveni:
Matouš Pěruška, Petr Prokop, Jitka Ženíšková
Hosté:
Ingeborg Radok Žádná, Tomáš Langer, Lukáš Prokop, Václav Janeček
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.
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o návrhu programu jednání AS AMU.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných: 12
hlasovalo:
12
pro:
12
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 8. 11. 2021

3.

Schválení Statutu AMU

4.

Projednání a schválení Plánu realizace strategického záměru pro rok 2022

5.

Studijní a zkušební řád AMU

6.

Členství v komisích AS AMU – účast nových senátorů a rekapitulace

7.

Různé

Ad 2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 8.11.2021
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. 11. 2021 takto:
přítomných:

12

hlasovalo:

pro:

12

proti:

12
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 8. 11. 2021.
Senátor M. Blažíček vznesl žádost, aby podkladové materiály byly zasílány senátorům
10 kalendářních dnů před lhůtou stanovenou Jednacím řádem AS AMU (7 kalendářních dní).
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Proběhla diskuse o lhůtě pro zasílání podkladů AS AMU, rektorka uvedla, že materiály pro AS
procházejí řadou připomínkování a není vždy možné zasílat je s větším předstihem, než stanovených
7 kalendářních dnů před zasedáním AS.
Předseda S. Hořínka sdělil, že se podklady budou posílat průběžně, jakmile budou připravené
k zaslání AS, souhrnně pak 7 kalendářních dnů před termínem zasedání, jak je uvedeno v Jednacím
řádu AS AMU.
Senátor M. Blažíček požádal, aby byla lhůta prodloužena na 9 pracovních dnů.
Předseda S. Hořínka přislíbil, že podněty pro další zasedání AS budou zasílány 7 pracovních dnů
k případnému doplnění senátory, souhrnné podklady pak 7 kalendářních dnů před zasedáním AS
AMU.
Ad 3. Schválení Statutu AMU
Předseda S. Hořínka vyzval senátora M. Blažíčka, aby přednesl svůj návrh k Statutu AMU, který
v předstihu zaslal senátorům.
Senátor M. Blažíček navrhuje vypustit část formulace čl. 34 odst. 1 písm. c), konkrétně pasáž „… a
nevztahuje se na něj některý z bodů výše či není-li rektorem či kvestorem stanoveno jinak“ Dle jeho
názoru zde existuje možnost, že kvestor nebo rektor může rozhodnout v podstatě jakýmkoli
způsobem a tím popřít výše uvedená ustanovení. Je nutné, aby tato formulace v čl. 34 zůstala?
Nepopírá se jejím zněním smysl celého odstavce, tj. vymezení práv aktérů k nakládání s majetkem?
Předseda S. Hořínka vyzval rektorku, potažmo kvestora k osvětlení.
Slova se ujal kvestor a vysvětlil, že Výnosem rektora z r. 2007 je dáno, jak nakládat s finančními
prostředky, existuje na AMU sada předpisů (výnosy rektora, směrnice kvestora), které stanoví
nakládání s finančními prostředky.
Rektorka doplnila, že děkani nakládají bez zásahů rektorátu se mzdovými prostředky, což činí téměř
80% finančních prostředků určených na fakultu, nad nimiž rektorát nemá kontrolu.
Proběhla diskuse vedoucí k hlasování.
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o pozměňovacím návrhu senátora M. Blažíčka.
Senátoři hlasovali o pozměňovacím návrhu senátora M. Blažíčka
takto:
přítomných: 12
hlasovalo:
12
pro:
5
proti:
4
zdržel se: 3
AS AMU neschválil pozměňovací návrh senátora M. Blažíčka.
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o odložení hlasování o Statutu AMU na příští
zasedání a využití tohoto času ke změně formulace čl. 34 odst. 1 písm. c) a
Senátoři hlasovali o změně formulace čl. 34 odst. 1 písm. c) a odložení hlasování o Statutu AMU
na příští zasedání takto:
přítomných: 12
hlasovalo:
12
pro:
8
proti:
3
zdržel se: 1
AS AMU schválil změnu formulace čl. 34 odst. 1 písm. c) a odložení hlasování o Statutu AMU na
příští zasedání.
Předseda S. Hořínka vy členy Legislativní komise, aby s kvestorem dopracovali formulaci čl. 34
odst. 1 písm. c).
18:09 byla vyhlášena 5 minutová pauza
Ad 4. Projednání a schválení Plánu realizace strategického záměru AMU pro rok 2022
Předseda S. Hořínka upozornil přítomné senátory, že Strategický záměr AMU na období od roku
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2021, ze kterého předložený dokument vychází, byl již AS AMU schválen na jaře 2021 a předal slovo
rektorce, aby se vyjádřila k Plánu realizace strategického záměru pro rok 2022 (dále jen PRSZ 2022).
Rektorka uvedla stručně zásady tvorby PRSZ 2022.
PRSZ 2022 vychází ze schváleného strategického materiálu AMU na období od r. 2021 a respektuje
rovněž strategické materiály MŠMT. V textu, který senátoři obdrželi, je uveden plán aktivit a činností,
přílohou je Plán investic na rok 2022 a dále možné zapojení do Národního plánu obnovy (dále NPO)
podle doposud známých parametrů NPO.
Aktivity a činnosti uvedené v PRSZ budou financovány částečně z NPO, dále z prostředků
Centralizovaných rozvojových projektů, o které AMU žádala na podzim (15 projektů, výše
schváleného dotace bude známa v lednu 2022) a dále z běžného příspěvku na činnost.
Rektorka informovala senátory o tom, že se spolu s kvestorem sešli se senátní Komisí pro
strategické priority, aby se členy komise prodiskutovali tvorbu PRSZ a zodpověděli možné dotazy.
Ze setkání vyplynul požadavek na vysvětlení a přehlednější zobrazení Plánu investic.
Předseda S. Hořínka předal slovo kvestorovi.
Kvestor vysvětlil, že vychází z plánu programového financování 2018-2027, který se realizuje
od r. 2018. Plán má předepsanou strukturu, uvádí všechny akce nad 10 mil. Kč, všechny akce
z programového financování MŠMT a nákupy přístrojů a technologií z dalších zdrojů, které budou
v r. 2022 ve fázi přípravy či realizace (podrobnosti v přiloženém souboru 2021-11-22 PRSZ
2022.pptx).
Předseda S. Hořínka otevřel diskusi k PRSZ 2022.
Senátorka D. Jobertová vznesla dotaz k textaci výstupu u Operačního cíle 2.1. (str. 9, Doktorské
studium na AMU).
Na základě diskuse bude textace výstupů Operačního cíle 2.1. na str. 9 upravena takto: „Shrnutí
a vytvoření podkladových materiálů a doporučení vycházejících z analyzovaných hledisek
a příležitostí, vedoucí k úpravě a přípravě příslušných dokumentů např. Metodického pokynu
k průběhu a hodnocení doktorských studijních programů“, ostatní výstupy budou škrtnuty.
Senátorka D. Jobertová ocenila transparentnost rozdělení jednotlivých kompetencí.
Dále senátoři diskutovali činnost zapojení zástupců AMU do profesních organizací a vybavení pro
distanční výuku, u nějž se uvažuje o financování z NPO. Na dotaz senátora Blažíčka ohledně
prostředků určených k ohodnocení pedagogů v souvislosti s tvorbou nových materiálů určených
k hybridnímu vzdělávání bylo odpovězeno, že s plošnou podporou se v PRSZ nepočítá, nicméně
v případě zveřejnění takového materiálu např. v rámci Operačního cíle 1.2 bude pedagog
ohodnocen.
V 18:56 hod. se odpojil z jednání senátor J. Tajovský.
Počet přítomných senátorů: 11
2/3 většina: 10
Nadpoloviční většina: 6
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o schválení Plánu realizace strategického záměru
pro rok 2022.
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Senátoři hlasovali o schválení PRSZ 2022 takto:
přítomných: 11
hlasovalo:
11
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Plán realizace strategického záměru pro rok 2022.
V 19:11 hod. odešli senátoři O. Urban a L. Klánský.
Počet přítomných senátorů: 9
Nadpoloviční většina: 5
Ad 5. Studijní a zkušební řád AMU
Předseda S. Hořínka navrhl projednání připomínek Legislativní komise ke Studijnímu a zkušebnímu
řádu. Poděkoval členům Legislativní komise za přípravu připomínek textu a rovněž poděkoval Mgr.
L. Prokopovi za doplnění.
Předseda S. Hořínka informoval o tom, že senátor P. Prokop požádal o uvolnění z vedení Legislativní
komise. S. Hořínka pověřil senátorku D. Jobertovou prozatímním vedení komise, na dalším setkání
Legislativní komise bude zvolen předseda.
Předseda S. Hořínka vyzval rektorku, aby objasnila motivaci pro změnu Studijního a zkušebního řádu.
Rektorka uvedla, že změny Studijního a zkušebního řádu motivovaly jednak zápis do vyššího ročníku
a dále byly připomínkovány formulace, které jsou ve Studijním a zkušebním řádu již řadu let a nyní je
tedy možnost stávající Studijní a zkušební řád tzv. vyčistit.
Senátorka D. Jobertová poděkovala za zapracování připomínek Legislativní komise. Sumarizovala
změny, které Legislativní komise navrhla.
Rektorka požádala senátorku A. Růžičkovou, která vznesla návrh na změnu délku navazujícího
magisterského studia o vysvětlení podnětu.
Senátorka A. Růžičková uvedla, že se opírá o průzkum mezi studenty, ze kterého vyplynulo, že
maximální doba studia zahrnující přerušení je v magisterském studiu příliš krátká a navrhuje prodloužení
na 5 let a tak umožnit vstřícnější podmínky k úspěšnému zakončení studia v případě práce na časově
náročných diplomních úkolech.
Rektorka vysvětlila, jaké mechanismy umožňují studentům studium prodloužit, z pohledu rektorky
větší prodloužení klade významné požadavky na personální zajištění. Je třeba zvážit rovněž
praktické hledisko.
Senátorka D. Jobertová vnímá potřebu prodloužit maximální dobu studia – např. z důvodů velmi
koncentrovaného studijního plánu magisterského studia, který neumožňuje začít magisterskou
práci. Je povinností pedagogů studenty směřovat v tvůrčích ambicích, je třeba hlídat celou řadu
parametrů. Její názor je, že komplikace se musí předjímat a ne je řešit prodloužením studia.
Senátorka A. Růžičková uvedla, že vnímá jako svou povinnost podpořit studenty, kteří volají po
prodloužení doby studia. Vznesla otázku, zda se má do prodloužení studia započítávat doba
přerušení studia.
Mgr. L. Prokop zdůraznil, že přerušení studia z důvodu mateřství nebo závažných zdravotních
důvodů se do prodloužení studia nezapočítávají.
Senátor M. Blažíček podpořil senátorku A. Růžičkovou. Jsou případy, kdy student projde všemi
předepsanými zkouškami, ale nedodá závěrečnou práci či závěrečné autorské dílo.
Rektorka uvedla, že na fakultách je odlišná situace.
Předseda S. Hořínka zmínil HAMU, na které k tomuto jevu téměř nedochází, pedagogové motivují
studenty, aby přerušovali či prodlužovali studium co nejméně.
Rektorka upozornila na fakt, že čekatel má právo čerpat Erasmus, školní granty, atd.
Je třeba si říci, zda se tímto neubírají možnosti mladším kolegům.
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Senátorka D. Jobertová uvedla, že i Národní akreditační úřad má tendenci nepovolovat 3-leté
magisterské programy a upozornila na skutečnost, že takto dlouhý magisterský program by byl velmi
nákladný.
Diskuse dále pokračovala sdílením zkušeností z jednotlivých fakult.
Senátorka A. Růžičková vznesla dotaz, zda je možné jako důvod přerušení uvést vedle zdravotních
důvodů rovněž i jiné závažné důvody.
Usnesení AS AMU: žádáme členy studentské komory AS AMU, aby se nad tímto bodem Studijního
a zkušebního řádu sešli a dali AS AMU jejich vyjádření.
Senátorka A. Růžičková navrhla v čl. 14 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu AMU vynechat slovo
„vážného zdravotního“ a nahradit jej slovem „závažného“ (důvodu).
Předseda S. Hořínka vyzval k hlasování o změně první věty čl. 14 (5) na: Student má právo na
přerušení studia z vážného zdravotního či sociálního důvodu.
Senátoři hlasovali o doplnění první věty čl. 14 (5) takto:
přítomných: 9
hlasovalo:
9
pro:
9
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil doplnění první věty čl. 14 (5) Studijního a zkušebního řádu AMU.
Předseda S. Hořínka vyzval k diskusi nad dalším bodem Povinně volitelné a volitelné předměty
Senátor M. Blažíček shrnul: povinný předmět by měl student absolvovat pouze 1x. Legislativní
komise navrhuje možnost absolvovat předmět opakovaně jako volitelný. V následné diskuzi bylo
uvedeno, že na fakultách a jednotlivých programech jsou povinně volitelné předměty koncipovány
různým způsobem. V KOSu je možno opakované zapsání povolit či zakázat dle potřeby.
Usnesení: AS AMU žádá prorektora V. Janečka, aby upozornil studijní proděkany na plánovanou
změnu možnosti zápisu povinně volitelných předmětů v opakovaném režimu a návazně zajistil
změnu nastavení v KOSu tam, kde je to třeba.
Dalším bodem je Absolventský výkon.
Proběhla diskuse senátorů nad hodnocením absolventského výkonu. Senátor J. Korčák navrhl
symetrický způsob hodnocení k bakalářským a magisterským pracím.
Předseda S. Hořínka se přiklání k tomu, aby vedoucí práce i oponent napsali posudek a navrhli
hodnocení.
Usnesení: AS AMU doporučuje zavést institut vedoucího absolventského výkonu.
Předseda S. Hořínka rozhodl, že se AS AMU vrátí ke Studijnímu a zkušebnímu řádu a Statutu AMU
na příštím zasedání AS AMU.
Předseda S. Hořínka poděkoval všem přítomným senátorům za účast a v 20:30 hod. zasedání
AS AMU ukončil.
Příští zasedání AS AMU se bude konat v první polovině ledna 2022.
Zapsala: MgA. Dana Wagnerová
Za správnost: doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
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