Zápis ze zasedání AS AMU č. 2/2021 ze dne 1. 3. 2021
Videokonference prostřednictvím platformy MS Teams 17:00 – 20:26
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Daniel Burda, Martin Černý, Štěpán Gajdoš, Ladislav Greiner, Marek Kozák, Jiří Lössl,
Matěj Paclík, Tereza Pavelková, Matouš Pěruška, Petr Prokop, Martin Stecker, Ondřej Urban, Noemi
Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: (bez titulů)
Ivo Kahánek
Hosté: (bez titulů)
Ingeborg Radok Žádná, Jan Hančil, Tomáš Langer, Lukáš Prokop, Lukáš Likavčan, Andrea Slováková,
Helena Fikerová, Bohdan Sláma a dalších cca 70 členů akademické obce AMU
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 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.
Schválený program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 4. 2. 2021
2. Strategický záměr AMU na 2021+
3. Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2021
4. Etická komise – rezignace člena
5. Výběrové řízení na vedoucího katedry kamery FAMU
6. Různé
Ad 1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 4. 2. 2021
P. Prokop požádal o schválení zápisu z minulého jednání a vyzval senátory k připomínkám. L. Greiner
požádal o doplnění zápisu o svoje vyjádření ke jmenování prorektorky E. Děcké. Zápis bude v tomto
bodě upraven. Nikdo další neměl žádné výhrady ani doplnění.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 4. 2. 2021 takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 4. 2. 2021 (příloha č. 1).
Ad. 2. Strategický záměr AMU na období od roku 2021
Předseda AS AMU předal slovo rektorce I. Radok Žádné, která uvedla, že dokument byl připravován na
období od roku 2021 dále. Strategický záměr vychází ze strategického dokumentu MŠMT, kopíruje jeho
strukturu a reflektuje také priority MŠMT s tím, že vyjadřuje specifika umělecké školy. SZ AMU 2021+ je
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připravován od roku 2020 v součinnosti s fakultami, každá z fakult dodala své priority a záměry
strategie. Celkový záměr byl zpracováván s přihlédnutím k fakultním specifikům a požadavkům
a zároveň se zřetelem na koncepční a strategické záměry, které se týkají školy jako celku. Práce na
dokumentu byly průběžně konzultovány s MŠMT. Ve strategickém záměru jsou vyjádřena opatření
a cíle, které budou realizovány v následujícím období s tím, že některé z nich se váží k dalšímu programu
financování, který MŠMT spustí od roku 2022 na čtyřleté období – Program na podporu strategického
řízení vysokých škol pro roky 2022-2025 (PPSŘ). Strategický záměr AMU se soustředí na 7 oblastí, které
do jisté míry kopírují oblasti strategického záměru MŠMT. Vzhledem k situaci je kladen důraz na
flexibilní formy vzdělávání. Další obsáhlou kapitolou je doktorské studium, které bude mít jinou podobu
a financování, důraz bude kladen na práci doktorandů, na úlohu školitele a na roli oborových rad. Třetí
část strategického záměru se věnuje podpoře tvůrčí činnosti, jak umělecké, tak vědeckovýzkumné
a uměleckovýzkumné. Čtvrtá část je věnována kvalitě na AMU, další část popisuje záměry školy v oblasti
spolupráce se zahraničím a internacionalizaci doma. V další části jsou stanoveny opatření a priority
v oblasti tzv. třetí role AMU a environmentální problematiky. Poslední část tvoří kapitola o strategickém
řízení AMU, které se zaměřuje na elektronizaci některých procesů, vybavení technologiemi, vyhledání
nových prostor, upgrade vnitřních systémů (studijní, personální a mzdový) a další.
Prorektor J. Hančil zdůraznil, že na základě konzultací s MŠMT jsou pouze u některých bodů zmíněny
detailní informace (řešitelé, finance atd.), které cílí na zmíněný Program na podporu strategického řízení
vysokých škol pro roky 2022-2025. Objasnil také, že indikátory u některých kapitol budou precizovány
v plánech realizace na konkrétní rok.
Předseda Environmentálního panelu AMU L. Likavčan doplnil, že environmentální problematika byla
v dokumentu od začátku jasně reflektována. Ze strany environmentálního panelu došlo k sérii doplnění,
která byla do dokumentu zapracována. Dále uvedl, že pokud bude AMU mít environmentální priority
zakotveny ve svých strategických dokumentech, bude do budoucna jednodušší žádat o dotace na tuto
oblast.
Rektorka dále uvedla, že strategický záměr má textovou část a přílohou je také plán investičních aktivit
na dané období.
Předseda P. Prokop poděkoval za představení dokumentu a otevřel diskusi, do které se přihlásil
M. Blažíček a otázal se na cíl zavádění flexibilních forem výuky. V případě hybridního vedení výuky
narůstá běžná agenda s přípravou a inovací distančních kurzů, jak se uvažuje o opatřeních, které by tyto
aktivity měly kompenzovat. Prorektor J. Hančil uvedl, že tento operační cíl vychází ze záměru MŠMT,
které nepokládá flexibilní formy vzdělávání za dočasný fenomén, ale jde o jeden za strategických cílů
napříč sektorem terciálního vzdělávání. Je to výrazný operační cíl ministerstva, kterému je věnována
velká pozornost a prostor, jde zejména o možné doplnění a rozšíření stávajícího vzdělávání ve vazbě na
proměnu struktury zaměstnanosti v ČR. Pro umělecké školy je to minoritní sféra, která by neměla
převládat a je většinově vnímána jako dočasná a suplující přímou výuku. Ohodnocení této práce navíc
je zohledněno v PPSŘ nebo v prvním roce v Plánu realizace strategického záměru AMU na rok 2021. Na
toto téma cílí také dva CRP v tomto roce. Rektorka doplnila, že tato forma výuky míří také na studenty,
kteří se nemohou v daném čase účastnit výuky a tento způsob asynchronního vzdělávání by mohli využít
například pečující rodiče a pracující studenti.
L. Greiner se otázal na možnost udržet na AMU kvalitní a zkušené zaměstnance na pozicích
projektových manažerů. Rektorka uvedla, že AMU má rozhodně zájem kvalitní zaměstnance udržet
a počítá s jejich účastí v dalších projektových aktivitách.
M. Blažíček se poté dotázal na otázku benchmarkingu, kdy o jeho relevantnosti ve školství probíhá už
nějakou dobu diskuse a v principu se jedná o poměrně tvrdou kvantitativní porovnávací metodu, která
využívá metrické principy pro hodnocení kvality. Co pro AMU tento pojem znamená v oblasti umění
a jakou formou bude uplatňován na vyhodnocování kvality. Rektorka uvedla, že AMU spolupracuje
s ostatnímu UVŠ, dochází k vzájemnému porovnávání, ale nikoli ve smyslu tvrdých dat a tvrdých
výsledků. Školy si mohou porovnávat vzájemně umělecké výsledky svých studentů a vzdělávací
umělecké procesy svých pedagogů a prostřednictvím tohoto srovnání dochází ke vzájemnému
obohacování. P. Prokop doplnil, že v indikátorech je celá řada kvantitativních metrik, na jejichž základě
lze vyhodnocovat také uměleckou kvalitu. M. Blažíček reagoval a upozornil, že již nyní jsou
s objektivizovanými kritérii problémy, jak vyplývá z vnitřního hodnocení, kdy je velmi složité programy
komparovat na základě jejich dílčích výstupů. Dále upozornil, že technický pojem benchmarking v sobě
skrývá důraz na kompetitivnost k využití silných stránek konkurence, v prostředí AMU je tato metoda
obtížně aplikovatelná. Prorektor Hančil doplnil, že tento pojem se vžil jako nepřesný pojem pro
srovnávání v parametrech a vžil se jako zobecňující pojem, který cílí na schopnost získávat prostředky
na tuto činnost mimo běžný příspěvek.
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K rozvoji doktorských studijních programů se M. Blažíček dotázal, zda AMU bude usilovat o vytvoření
uměleckého doktorského programu. Prorektor Hančil uvedl, že AMU má mnoho doktorských studijních
programů, z nichž mnoho z velké části obsahuje umělecko-výzkumné disertační projekty. Důležité je
definovat parametry samotných disertačních projektů, které vznikají v rámci DSP tak, aby naplňovaly
standardy. MŠMT plánuje celkovou proměnu doktorského studia.
Kvestor T. Langer představil přílohu SZ AMU 2021+, kterou tvoří Plán investičních aktivit na období od
roku 2021. Tabulky kopírují strukturu zadanou MŠMT (výše, limity) a zároveň jsou zde povinně uvedeny
položky z programového financování, který běží od roku 2019 na dalších 7 let dopředu. Zdroj financování
není uveden pouze u první položky týkající se akvizice nových prostor pro potřeby AMU, které nespadá
do programového financování a podléhá dohodě s MŠMT o zdroji financování. Poté upřesnil obsah
vzniku položek a jejich členění na dílčí investice. Souhrnná tabulka byla vypracována na základě
požadavků a ve spolupráci s jednotlivými fakultami. Rektorka upozornila, že diskuse ohledně záměrů
jednotlivých fakult by se měla vést především na půdě příslušných fakultních senátů, případně na úrovni
vedení fakult.
Vzhledem k tomu, že T. Langer k datu jednání AS AMU zahájil své první období ve funkci kvestora AMU,
zaslal odpovědi na dotazy senátorů písemně dne 2. 3. 2021 prostřednictvím e-mailu na adresu předsedy
AS AMU P. Prokopa.
Po konzultaci s tajemnicemi HAMU a FAMU a emeritním kvestorem L. Paluskou odpověděl na vznesené
dotazy:
1. Rekonstrukce nádvoří HAMU: Primárně se jedná o avizované řešení špatného stavu zastřešení
letní scény a jejího kotvení do zdiva Hartigovského paláce. V roce 2019 a 2020 byly provedeny
nejnutnější výměny trámů pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i hostů kampusu; zastřešení
by nově zakrývalo celé pódium a ideálně bylo v bezúdržbovém provedení, nevyžadujícím
techniku pro zajištění čištění ve výšce. Při rekonstrukci základny scény by vznikl prostor pro
nová parkovací místa za scénou, tedy nikoli na nádvoří, nýbrž rozšířením dvorku vedoucího
k zadnímu vstupu Tržiště 18 a 20.
2. Obnova technického vybavení a rozšíření síťové infrastruktury FAMU: V souladu s vysvětlením
pana senátora L. Greinera přikládám aktuální přehled požadavků jednotlivých kateder FAMU
(příloha č. 2) na nákup plánovaného technického vybavení z programového financování, který
byl aktualizován v září 2020. Žádost o tento investiční záměr je podána na MŠMT a čekáme na
jejich schválení. Následně bude možné vypsat veřejné zakázky na dodavatele.
3. Modernizace interiéru objektu Lažanského paláce včetně rekonstrukce sociálního zázemí
kateder FAMU: V aktuálním programu je za FAMU předložen investiční záměr v objemu 2990
tis. Kč, což zároveň nijak neomezuje možnost fakulty řešit údržbu a opravy prostor
z neinvestičních prostředků.
Všechny položky investičních záměrů programového financování byly závazně ukotveny před třemi lety
do současného programu na roky 2019–2027, tedy ještě před tvorbou předloženého Strategického
záměru AMU.
Předseda P. Prokop uzavřel diskusi a vyzval senátory k hlasování o předloženém dokumentu.
Během diskuse se k online jednání připojil M. Paclík.
Senátoři hlasovali o návrhu Strategického záměru AMU na období od roku 2021 takto:
přítomných:
14
hlasovalo:
14
pro:
10
proti:
1
zdržel se: 3
AS AMU schválil Strategický záměr AMU na období od roku 2021 (příloha č. 3a, 3b).

Ad. 3. Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2021
P. Prokop požádal o představení dokumentu rektorku a předal jí slovo. I. Radok Žádná uvedla, že
v loňském roce byl zpracováván Institucionální plán na rok 2021, který již předjímal Plán realizace
strategického záměru AMU na rok 2021 (PRSZ).
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PRSZ na rok 2021 tedy vychází z Institucionálního plánu 2021 a Strategického záměru AMU na období
2021+ a obsahuje konkrétní rozpracovaná opatření a cíle na rok 2021. Struktura dokumentu je obdobná
jako u Strategického záměru AMU na období 2021+.
Rektorka dále doplnila, že SZ AMU 2021+ a PRSZ 2021 jsou formulovány v obecnější rovině, fakulty si
následně samy budou koncipovat své strategické záměry na období 21+, ve kterých budou zohledňovat
konkrétnější opatření, které se týkají odpovídajících cílů fakult.
Z důvodu technických obtíží se od jednání odpojil M. Kozák.
Senátoři hlasovali o návrhu Plánu realizace strategického záměru AMU na rok 2021 takto:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2021 (příloha č. 4a, 4b).
Ad. 4. Etická komise – rezignace člena
P. Prokop objasnil, že člen Etické komise AMU M. Klusák nominovaný AS AMU rezignoval na členství
v komisi. N. Zárubová doplnila, že důvodem jeho žádosti o uvolnění byla časová a pracovní vytíženost.
P. Prokop upozornil, že nominace bude projednávat AS AMU v novém složení a požádal o nominaci
členy AS AMU a akademickou obec, mělo by se jednat o studenta s určitou životní zkušeností.
Senátor M. Blažíček navrhnul Vojtěcha Cibulku (FAMU), který bude pozván na příští jednání AS AMU.
AS AMU vyjádřil M. Klusákovi poděkování za jeho práci v Etické komisi AMU.
Ad. 5 Výběrové řízení na vedoucího katedry kamery FAMU
Předseda AS AMU informoval, že tento podnět byl doručen od členů akademické obce, studentů Katedry
kamery FAMU. Požádal o úvodní slovo rektorku, která stručně shrnula jádro celého problému.
Rektorka informovala, že dne 15. 2. 2021 obdržela k výběrovému řízení na pozici vedoucího Katedry
kamery FAMU podnět 26 studentů této katedry. Poté obdržela rovněž podnět na výběrové řízení od
uchazeče J. Brabce, který požádal o přezkoumání tohoto výběrového řízení. Rektorka uvedla, že celá
záležitost spadá do poměrně komplikovaného období blížících se voleb do AS AMU a AS FAMU
a projevila obavu, aby toto téma nebylo zneužito v rámci předvolebního klání.
Rektorka byla vyzvána, aby obnovila důvěru ke konání akademických orgánů a domnívá se, že je nutné
obnovit rovněž důvěru k pravidlům, která platí na AMU. Z důvodu online jednání výběrové komise byl
průběh nahráván, k dispozici jsou tedy detailní podklady, které si vyžádala od děkanky FAMU. Rektorka
uvedla, že byla zaskočena vyjádřením dvou členů výběrové komise, kteří se bezprostředně po
výběrovém řízení ohradili proti jeho průběhu i proti zápisu z jednání komise k tomuto výběrovému řízení.
Jedná se o velmi složitou problematiku, která bude řešena na další schůzce s děkankou FAMU
A. Slovákovou a s uchazečem J. Brabcem.
P. Prokop uvedl, že jako předseda AS AMU velmi zvažoval zařazení tohoto podnětu na jednání AS AMU
v době před volbami do AS AMU a AS FAMU, kdy se vyhrocená situace využívá v rámci předvolebního
boje. Je rovněž problematické, zda v této fázi, spadá celá sporná situace do kompetence AS AMU. Spor
se odehrává na úrovni fakulty, obsazování vedoucích kateder je v kompetenci děkanů fakult, v případě
nesrovnalostí je první instancí fakultní senát. Apeloval na všechny zúčastněné, aby diskuse byla
racionální.
Předseda AS AMU poté předal slovo studentce katedry kamery FAMU H. Fikerové, která shrnula průběh
a okolnosti celého sporu, objasnila problematické momenty v samotném výběrovém řízení
i v následující komunikaci s uchazečem, studenty i vedením fakulty a vyjádřila obavu o další budoucnost
katedry kamery a jejích studentů. Ke sporu se poté vyjádřila také děkanka FAMU A. Slováková, která
objasnila způsob výběru členů komise k tomuto výběrovému řízení a vyjádřila se také k jeho průběhu.
Rektorka I. Radok Žádná doplnila, že nepovažuje záležitost výběrového řízení za uzavřenou, bude dále
jednat s oběma stranami sporu. Dále uvedla, že vnitřní předpis školy Řád výběrového řízení pro
obsazování míst akademických pracovníků AMU není v některých článcích dobře a jednoznačně
stylizován, bude tedy podroben revizi a novelizaci tak, aby byly formulace přesné a jednoznačné.
V následující podrobné diskusi vyjádřili své postoje a názory senátoři (N. Zárubová – Pfeffermannová,
M. Blažíček, P. Prokop, L. Greiner, M. Pěruška, M. Černý, J. Lössl) i členové akademické obce AMU
(B. Sláma – vedoucí Katedry režie FAMU, D. Čeněk – proděkan pro zahraniční vztahy FAMU,
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A. Slováková – děkanka FAMU, H. Fikerová – studentka Katedry kamery FAMU, M. Kohout – předseda
AS FAMU, O. Lukeš – student Katedry produkce FAMU, P. Marek (v chatu) – člen Katedry režie FAMU).
Zevrubně diskutovány a řešeny byly otázky průběhu a regulérnosti výběrového řízení, složení komise
k výběrovému řízení, případné možné manažerské pochybení vedení fakulty. Diskutovaným tématem
byla také podmínka výběrových řízení při obsazování míst vedoucích pracovníků a příslušného vnitřního
předpisu školy. Jádro problému je v historické rozštěpenosti fakulty FAMU, v dlouhodobých neshodách
a neochotě k dohodě a spolupráci.
Během diskuse proběhla v online chatu diskuse s osobou označenou pouze pseudonymem PK,
předseda P. Prokop vyzval dotyčného, aby dodržoval zásady etického jednání a identifikoval se
školním/pracovním účtem pro účast na jednání a diskusi, k čemuž po zbytek jednání AS AMU nedošlo.
Závěrem předseda AS AMU P. Prokop apeloval na zástupce z řad senátorů za FAMU a akademické obce
FAMU, aby vnitřní záležitosti fakulty byly řešeny v rámci stanovených postupů, s ohledem na etiku
a korektnost. Případnými pochybeními by se měly zabývat k tomu určené orgány: Etická komise AMU,
popřípadě Disciplinární komise FAMU, případně fakultní senát.
Většina senátorů a přítomných nemá relevantní podklady a informace k tomuto problému
a k vnitrofakultní situaci, je tedy nemožné se jakkoli k situaci vyjadřovat či ji hodnotit, případně přijmout
jednoznačné usnesení.
Závěrem bylo zopakováno, že záležitost tohoto výběrového řízení není uzavřená, rektorka bude dále
jednat s oběma stranami sporu, s děkankou FAMU A. Slovákovou a J. Brabcem. Dále bude vnitřní
předpis školy Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU podroben
revizi a novelizaci tak, aby byly formulace přesné a jednoznačné.
Ad 6. Různé
1.

Nominace RVŠ – AS DAMU nominuje do RVŠ pedagoga Katedry výchovné dramatiky DAMU
MgA. Romana Černíka. P. Prokop shrnul, že do Předsednictva RVŠ byla zvolena doc. Jobertová
a do Sněmu RVŠ byl za FAMU zvolen proděkan D. Čeněk. Do Studentské komory RVŠ byl delegátem
nominován V. Cibulka (FAMU) a jako náhradník M. Pěruška (HAMU).
Senátoři hlasovali o návrhu nominovat jako delegáta DAMU do Sněmu RVŠ MgA. Romana
Černíka:
přítomných:
13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU nominuje za AMU:
I. b)
MgA. Romana Černíka do Sněmu RVŠ.

2.
3.

Senátor L. Greiner stručně informoval o založení nové odborové organizace, která bude
od 2. 3. 2021 fungovat na FAMU, bude však zastupovat všechny zaměstnance AMU.
P. Prokop popřál novému vedení AMU v čele s paní rektorkou hodně úspěchů. Poděkoval členům
AS AMU za jejich práci v uplynulých třech letech v Akademickém senátu AMU.

Termín příštího jednání AS AMU bude s předstihem upřesněn.

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