Zápis ze zasedání AS AMU č. 7/2020 ze dne 22. 12. 2020
Videokonference prostřednictvím platformy MS Teams 16:00 – 18:00
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ladislav Greiner, Marek Kozák, Jiří Lössl,
Matouš Pěruška, Petr Prokop, Eliška Raiterová, Martin Stecker, Ondřej Urban, Noemi
Zárubová – Pfeffermannová,
Omluveni: (bez titulů)
Ivo Kahánek, Matěj Paclík
Hosté: (bez titulů)
Jan Hančil, Ladislav Paluska, Ingeborg Radok Žádná, Daniela Jobertová, Filip Suchomel, Lukáš Prokop,
Eliška Děcká, Zdeněk Holý, Andrea Slováková, Jakub Ivanov, Petr Kubica, Petr Marek
Předseda AS AMU P. Prokop 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. P. Prokop požádal M. Turkovou, aby na základě souhlasu zahájila nahrávání, které nebude dále
publikováno.

Program jednání AS AMU
Předseda AS AMU navrhnul zařadit na program jednání jako bod 3. a 4. novelizace vnitřních předpisů
FAMU, které upravují možnosti distančního zasedání analogicky s Jednacím řádem AS AMU a novelizují
Volební řád FAMU. Dále předseda AS AMU navrhnul zařadit, po konzultaci s předsedou RVH, jako
samostatný bod. 10. podnět M. Blažíčka, který se týká mechanismu jmenování a odvolání garantů SP.
Senátoři hlasovali o zařazení navržených bodů programu jednání AS AMU takto:
bod 3. Jednací řád AS FAMU:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
bod 4. Volební řád AS FAMU:
přítomných:
12
hlasovalo:
pro:
12
proti:

12
0

zdržel se: 0

bod 10. Mechanismus jmenování a odvolání garantů studijních programů – podnět senátora
M. Blažíčka
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil zařazení navržených bodů do programu jednání AS AMU.
Dále předseda AS AMU vyzval senátory k hlasování o změněném programu jednání AS AMU jako celku.
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 ve změněném znění.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 3. 11. 2020
2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 23. 11. 2020
3. Jednací řád AS FAMU
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4. Volební řád AS FAMU
5. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
6. Jednací řád AS DAMU
7. Jednací řád Umělecké rady DAMU
8. Organizace voleb do AS AMU
9. Volby do RVŠ
10. Mechanismus jmenování a odvolání garantů studijních programů
11. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 3. 11. 2020
P. Prokop požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám. E. Raiterová
upozornila na písařskou chybu ve svém jméně v záznamu debaty k bodu 8, bude opraveno.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 3. 11. 2020 takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 3. 11. 2020 (příloha č. 1).

Ad. 2 Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 23. 11. 2020
P. Prokop 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 23. 11. 2020 takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 23. 11. 2020 (příloha č. 2).

Ad. 3 Jednací řád AS FAMU
P. Prokop vyzval předsedkyni AS FAMU E. Děckou, aby představila změny v předloženém předpisu.
E. Děcká uvedla, že změna se týká možnosti distančního zasedání, která je analogická s Jednacím
řádem AS AMU, došlo také k prodloužení doby zveřejnění zápisu z jednání AS FAMU z původních 7 dnů
na 14 dnů od konání.
Senátoři hlasovali o návrhu Jednacího řádu AS FAMU takto:
přítomných:
12
hlasovalo:
12
pro:
12
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Jednací řád AS FAMU (příloha č. 3).
V 16:49 se k jednání připojila N. Zárubová – Pfeffermannová.
Ad. 4 Volební řád AS FAMU
Předsedkyně AS FAMU E. Děcká představila změny oproti stávajícímu stavu:
 Odstranění podmínky konání voleb do AS FAMU nejpozději do 30 dnů před uplynutím funkčního
období.
 Možnost zvolit způsob voleb i v distanční podobě.
 Legislativně technické úpravy dvou odstavců s ohledem na bod 2 bez změny jejich obsahu.
 Rozšíření úpravy skončení funkčního období
Předseda AS AMU vyzval senátory k diskusi, do které se přihlásil L. Greiner a upozornil, že předložené
znění posiluje pravomoc AS FAMU ohledně rozhodování o organizaci voleb, kdy o průběhu voleb dosud
rozhodovala volební komise, v nové verzi je však tato pravomoc delegována na AS FAMU, což umožňuje,
aby o konkrétních pravidlech potenciálně rozhodovali osoby kandidující (u volební komise je podmínka,
že její členové kandidovat nemohou). Tato úprava se liší od pravidel podle kterých se volí do AS AMU
i ostatních fakult. Dále L. Greiner komentoval podstatnou úpravu, která se týká rozšíření možnosti
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konání voleb, a to z původní navrhované možnosti „elektronického hlasování“ na velmi obecný pojem
"průběh voleb v distanční podobě" a vyjádřil obavu, že by se mělo jednat také o možnost konat volby
korespondenčně, jak se o této možnosti diskutovalo na posledním jednání AS FAMU. Možnost
korespondenční volby považuje za zcela nevhodnou v případě nepříznivé epidemické situace, kdy tento
způsob vyžaduje riziko návštěvy pošty a neumožňuje hladké zapojení osob v karanténě či osob ze
vzdálenějších měst, než je Praha nebo případně i ze zahraničí.
Rektor doplnil, že technicky je elektronický způsob hlasování možný a požádal J. Ivanova (PC AMU)
o bližší informace. J. Ivanov nastínil možnosti a specifika volebního softwaru vyvinutého a používaného
Univerzitou Palackého v Olomouci (dále jen UPOL), které je poměrně jednoduché. Toto řešení bylo již
vyzkoušeno a upravováno po diskusích s odborníky na volební systémy a dalšími. V současné době je
systém již nainstalován a PC AMU pracuje na zprovoznění a na testování tohoto systému. Po doladění
bude k dispozici rovněž manuál k průběhu hlasování. L. Prokop doplnil, že celý systém byl s ním
konzultován a je nastaven tak, aby odpovídal standardům vysokoškolského prostředí, zaručuje v rámci
možností dostatečným způsobem dodržení zásady tajnosti hlasování a je opakovaně využíván pro volby
včetně souběhu volby do velkého i fakultního senátu školy.
Poté vyzval P. Prokop předsedkyni AS FAMU k doplnění informace o důvodu užití pojmu „distanční“ na
místo původního „elektronické“, jak bylo původně odhlasováno na AS FAMU.
E. Děcká přítomné ujistila, že termín „distanční forma“ průběhu voleb byl zvolen obecně s ohledem na
ponechání co nejširší možnosti případného konání voleb do AS FAMU. Rozhodnutí, jaká distanční forma
voleb bude zvolena, bude vždy učiněno zejména se zřetelem na zpřístupnění voleb co největšímu počtu
členů akademické obce FAMU a také se podmínkou zajištění tajnosti volby. Forma volby bude rovněž
stanovena s ohledem na umožnění účasti osobám v karanténě, či ze vzdálených (i zahraničních) míst.
Do debaty se přihlásil host Z. Holý a předsedkyni AS FAMU za její jasné stanovisko poděkoval.
Senátoři hlasovali o návrhu Volebního řádu AS FAMU takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
11
proti:
0
zdržel se: 2
AS AMU schválil Volební řád AS FAMU (příloha č. 4).
Ad. 5 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
Předseda RVH doc. J. Hančil představil novelu, jedná se o drobné úpravy směřující především k právní
jistotě ohledně účasti a hlasování členů RVH na zasedání v distančním režimu, typicky prostřednictvím
video hovoru.
Senátoři hlasovali o Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU (příloha č. 5).

Ad. 6 Jednací řád AS DAMU
Předseda AS AMU P. Prokop objasnil, že jak u Jednacího řádu AS DAMU, tak v případě Jednacího řádu
Umělecké rady DAMU (viz následující bod programu) spočívá novelizace pouze v technické úpravě,
která umožňuje distanční zasedání těchto orgánů prostřednictvím video hovoru. V případě prvního

předpisu byly rovněž učiněny drobné jazykově technické úpravy.
Senátoři hlasovali o návrhu Jednacího řádu AS DAMU takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Jednací řád AS DAMU (příloha č. 6).

Ad 7. Jednací řád Umělecké rady DAMU
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Viz předchozí bod.
Senátoři hlasovali o návrhu Jednacího řádu Umělecké rady DAMU takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Jednací řád Umělecké rady DAMU (příloha č. 7).
Ad 8. Organizace voleb do AS AMU
P. Prokop přiblížil základní údaje týkající se termínů voleb do AS AMU. Rektor vyhlásí volby v pondělí
dne 4. 1. 2021, konání voleb bylo stanoveno na dny 3. a 4. 3 2021. Případná elektronická volba, tak jak
o ni jednal AS AMU i na minulém jednání, vyžaduje novelizaci VŘ AS AMU.
Dále předseda AS AMU otevřel otázku o způsobu volby a vyzval senátory k vyjádření názorů a preferencí.
Rektor doplnil, že preferovaná varianta je prezenční, avšak vzhledem k naprosto nepředvídatelné
epidemické situaci, může dojít k tomu, že velká část akademické obce nebude mít možnost osobní
účasti u volby. Navrhnul pilotní ověření systému a poté jeho aplikaci během nadcházejících voleb
do AS AMU. Místopředseda AS AMU L. Greiner projevil zájem účastnit se pilotního testování projektu
elektronické volby.
K možnosti elektronického hlasování proběhla diskuse, ve které byly diskutovány otázky funkčnosti
a důvěryhodnosti elektronického hlasování, J. Ivanov vysvětlil proces verifikace pomocí uživatelských
účtů AMU, dále vysvětlil proces hlasování včetně toho, že hlasy jsou ukládány v anonymizované podobě.
Zároveň má volební komise k dispozici šifrovací klíč, který následně slouží ke zjištění výsledku volby.
Zároveň před samotným konáním voleb musí proběhnout masivní kampaň formou newsletteru, aby byla
zajištěna informovanost o průběhu a možnostech přístupu k volbě, aby ten, kdo se bude chtít voleb
účastnit znal své přihlašovací údaje k účtu AMU.
Většina senátorů vyjádřila za dané situace preferenci elektronické volby za využití systému UPOL tak,
jak byl nastíněn již v souvislosti s volbami do AS FAMU (viz bod 4. tohoto zápisu).
Ad 9. Volby do RVŠ
Funkční období současných delegátů v RVŠ končí s rokem 2020. AS AMU deleguje do Rady vysokých
škol (čl. IV. odst. 1 statutu RVŠ) celkem 7 osob:
 2 zástupce AMU (1 delegáta jako člena Předsednictva a do Sněmu a 1 delegáta do Sněmu)
 1 zástupce z každé fakulty AMU (deleguje je AS AMU na návrh AS příslušné fakulty)
 2 zástupce studentů AMU – 1 delegáta a 1 náhradníka
Kolegia děkanů a senáty fakult byly na kolegiu rektora a poté e-mailem vyzvány k nominaci kandidátů.
Informace z RVŠ: dne 14. 1. 2021 se koná zasedání Předsednictva RVŠ, dne 28. 1. 2021 zasedá první
Sněm, kde se bude z členů Předsednictva volit předseda a místopředsedové.
Senátoři hlasovali o návrhu nominovat za AS AMU doc. Mgr. Danielu Jobertovou, Ph.D.
do Předsednictva a do Sněmu RVŠ a PhDr. Davida Čeňka do Sněmu RVŠ:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU nominuje za AMU:
I. a)
doc. Mgr. Danielu Jobertovou, Ph.D. jako delegáta do Sněmu a člena Předsednictva RVŠ;
I. b)
PhDr. Davida Čeňka do Sněmu RVŠ.
Na dalším zasedání AS AMU budou diskutovány nominace zástupců za fakulty a studentů, seznam
navržených kandidátů je možné dovolit také v průběhu funkčního období RVŠ.

Ad 10. Mechanismus jmenování a odvolání garantů studijních programů
Předseda P. Prokop vyzval senátora Blažíčka, aby objasnil svůj podnět, respektive dotaz. M. Blažíček
uvedl, že v různých školních předpisech je zmíněna funkce garanta studijního programu, z nich
nejobsáhleji o této funkci informuje Akreditační řád AMU, kde jsou obsáhle uvedeny mechanismy
jmenování a případného odvolání garanta studijního programu. M. Blažíček požádal o vysvětlení
procedurálních postupů při jmenování a odvolání garanta SP.
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Slova se ujal rektor, který osvětlil mechanismy a souvislosti jmenování, konání a případného zániku
funkce či odvolání garanta SP a odkázal rovněž na platnou vnitřní legislativu školy. Při případném
odvolání garanta SP hodnotí RVH jak naplňování požadavků na práci garanta, tak procedurální postupy.
Prorektorka Jobertová doplnila, že povinnosti garanta jsou shrnuty v akreditačním řádu školy, zároveň
jsou nově jmenovaným garantům vydávány dekrety, kde jsou jasně stanoveny jejich povinnosti. Dále
uvedla, že studijní program, který nemá garanta, přestal plnit standardy a požadavky zákona.
V 17:51 opustil jednání D. Burda.
Ad 11. Různé
1. Vysokoškolské kvalifikační práce a jejich parametry - E. Raiterová požádala jménem studentů
o rozvolnění výnosu rektora č. 4/2006, kde je čl. 4 koncipován příliš rigidně (např. stanovena
velikost a typ písma) a požádala, aby tyto položky byly vedeny pouze doporučené.
Rektor uvítal tento podnět a přislíbil, že tento předpis projde komplexní změnou.
V 18:02 opustil jednání M. Blažíček.
2. Do debaty se přihlásil Z. Holý, který poděkoval za výbornou organizaci a průběh voleb rektora
AMU 23. 11. a současně vznesl poznámku k, z jeho pohledu, problematické komunikaci
o nominaci členů AS AMU na kandidáta pro volbu rektora pro funkční období 2021-2025.
Předseda P. Prokop osvětlil své postoje a pohled na zmíněnou nominaci, s tím, že věří, že nebyla
nikomu způsobena újma.
Předseda AS AMU P. Prokop poděkoval za práci v senátu v roce 2020, poděkoval také vedení AMU
a fakult za zvládání komplikované situace a popřál všem pěkné Vánoce.
Termín příštího jednání AS AMU bude s předstihem upřesněno.

Zapsala: Mgr. M. Turková
Za správnost: MgA. P. Prokop
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