Zápis ze zasedání AS AMU č. 1/2022 ze dne 31. 1. 2022
Zasedací místnost rektorátu AMU 13:00 – 15:30 hod.
Přítomni: (bez titulů)
Ester Grohová, Slavomír Hořínka, Daniela Jobertová, Jakub Korčák, Kryštof Krejčí, Kristýna Kůlová
(distančně), Matouš Pěruška (distančně), Petr Prokop, Alice Růžičková (distančně), Martin Stecker
(distančně), Josef Tajovský (distančně), Ondřej Urban, Jitka Ženíšková (distančně)
Omluveni:
Martin Blažíček, Lukáš Klánský
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 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 22. 11. 2021
3.
Úvodní informace předsedy AS AMU (složení komisí AS AMU, aliasy, agenda k projednání)
4.
Zastoupení AMU v Radě vysokých škol (RVŠ)
5.
Schválení Statutu AMU
6.
Studijní a zkušební řád AMU
7.
Různé
Ad 2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22.11.2021
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 22. 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 22. 11. 2021.

V 13:10 hod. přišla senátorka E. Grohová.
Počet přítomných senátorů: 13
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Ad 3. Úvodní informace předsedy AS AMU
Předseda S. Hořínka informoval o zřízení aliasů pro AS AMU i jednotlivé senátní komise. Členové
senátu potvrdili, že aliasy již fungují (byly na ně rozesílány podkladové materiály i další
korespondence).
Na základě tohoto bude zřízen rovněž alias pro Studentskou komoru AS AMU.
Aliasy a složení jednotlivých komisí budou uvedeny na webové stránce AS AMU.
Složení komisí AS AMU k 31.1.2022 (členové v abecedním pořadí bez titulů):
Komise pro rozpočet: M. Blažíček (pověřen vedením komise),
D. Jobertová, S. Hořínka, M. Stecker, J. Tajovský, O. Urban
Legislativní komise: D. Jobertová (pověřena vedením komise),
M. Blažíček, L. Klánský, K. Krejčí, P. Prokop, A. Růžičková
Komise pro strategické priority: S. Hořínka (pověřen vedením komise),
E. Grohová, J. Korčák, K. Kůlová, M. Pěruška, J. Ženíšková
Ad 4. Zastoupení AMU v Radě vysokých škol (RVŠ)
Předseda S. Hořínka sumarizoval nynější zastoupení AMU v RVŠ
• zástupce za AMU (D. Jobertová – místopředsedkyně RVŠ)
• zástupci studentů za AMU – Studentská komora RVŠ (delegát V. Cibulka, náhradník M.
Pěruška)
• zástupce za každou fakultu AMU (R. Černík – DAMU, D. Čeněk – FAMU, HAMU zástupce
nyní nemá)
a dotázal se senátora M. Pěrušky, zda se bude moci v budoucnu systematicky účastnit zasedání
RVŠ. Senátor M. Pěruška potvrdil, že může V. Cibulku zastupovat v případě jeho nepřítomnosti, ale
vzhledem k tomu, že náhradník má být účasten na všech jednáních RVŠ, časové kapacity senátora
M. Pěrušky jsou nedostačující. Předseda S. Hořínka vyzval senátora J. Tajovského, aby Studentská
komora navrhla svého zástupce za senátora M. Pěrušku. Senátorka E. Grohová se dotázala, zda
může být náhradník z jiné fakulty než delegát. Předseda S. Hořínka tento fakt potvrdil (i nyní tomu
tak je).
Ad 5. Schválení Statutu AMU
Předseda S. Hořínka zdůraznil, že proběhly zevrubné diskuse o Statutu AMU, jedná se o základní
dokument AMU, v rámci diskusí se akademický senát snažil najít kompromisní a konsensuální
řešení. Statutem AMU, resp. formulací čl. 34 odst. 1 písm. c), se na základě výzvy předsedy AS AMU
z posledního zasedání senátu zabývala Legislativní komise. Předseda S. Hořínka vyzval senátorku
D. Jobertovou, aby o tomto jednání referovala.
Senátorka D. Jobertová: čl. 34 odst. 1 písm. c) byl diskutován na setkání s rektorkou a kvestorem.
Legislativní komise předkládá návrh, který vzal v potaz návrh senátora M. Blažíčka a vyšel z návrhu
kvestora, který reagoval na podněty z minulého senátu. LK se shodla na režimu informování
akademického senátu rektorkou či kvestorem (nejde o schvalování, ale o informování). Rektorka
doplnila, že návrh vyšel i z daných pravomocí AS, každý orgán má určenou výkonnou moc.
Předseda S. Hořínka doplnil, že z jeho pohledu je navrhované znění čl. 34 odst. 1 písm. c) v pořádku
a vyzval senátory k případnému doplnění. Nikdo ze senátorů nevznesl žádné připomínky, a tak
předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o čl. 34 odst. 1 písm. c) tak, jak byl navržen
Legislativní komisí.
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Senátoři hlasovali o formulaci čl. 34 odst. 1 písm. c) navrženého Legislativní komisí takto:
přítomných: 13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil formulaci čl. 34 odst. 1 písm. c) Statutu AMU.
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o znění Statutu AMU.
Senátoři hlasovali o znění Statutu AMU takto:
přítomných: 13
hlasovalo:
13
pro:
13
proti:
0
zdržel se: 0
AS AMU schválil znění Statutu AMU.
Předseda S. Hořínka i rektorka poděkovali senátorům za schválení Statutu AMU, rektorka doplnila,
že nyní bude Statut AMU zaslán na MŠMT ke schválení.
Ad 6. Studijní a zkušební řád AMU
Předseda S. Hořínka vyzval senátorku D. Jobertovou, aby shrnula jednání Legislativní komise (LK)
ke Studijnímu a zkušebnímu řádu AMU. Dodal, že všichni senátoři dostali výstup z LK v předstihu.
Senátorka D. Jobertová shrnula body jednání, kterými se LK zabývala – lhůta na realizaci
absolventského výkonu a jeho obhajobu, termín „vážné sociální důvody“ a možnost přerušení studia
z důvodu mateřské a rodičovské dovolené. U každého bodu členové Legislativní komise hlasovali,
shoda vždy byla nadpoloviční většinou členů LK.
Předseda S. Hořínka poděkoval členům LK i rektorce a L. Prokopovi, že se zúčastnili jednání, čímž
se ušetřilo velké množství času.
Dále předseda S. Hořínka vyzval senátora J. Tajovského, aby shrnul jednání Studentské komory (SK).
SK projednávala návrh na prodloužení maximální délky studia ze 4 na 5 let. SK se shodla na tom, že
se nejedná o tak zásadní (frekventovaný) požadavek, přičemž SK preferuje prodloužení studia na
základě individuální žádosti.
Proběhla diskuse o dalších podmínkách možnosti prodloužení délky studia a dále o implikacích,
které by eventuální prodloužení maximální doby studia mohlo mít i vzhledem k tomu, že doposud
tato možnost nebyla. Pokud by se měla upravovat maximální délka studia, byla by nutná další
jednání a promýšlení návazností na další předpisy a okolnosti, neboť se jedná o zásadní zásah do
Studijního a zkušebního řádu. Rektorka zmínila, že by bylo třeba do debaty zahrnout rovněž fakulty,
studijní proděkany, podmínkou by mělo být, že student studuje s vynikajícími výsledky.
Senátoři požádali rektorku, aby svolala společnou schůzku k tomuto tématu. Předseda S. Hořínka
upozornil, že Studijní a zkušební řád musí začít platit od nového akademického roku (AR
2022/2023).
Byla vyhlášena krátká pauza.
Po pauze se senátoři vrátili k diskusi nad Studijním a zkušebním řádem. Senátorka D. Jobertová
vznesla dotaz k doktorskému studiu – Díl 4 Klasifikace a kontrola studia – zápočet i zkouška mají
stejnou hodnotu. V minulosti bylo uvažováno, že zápočet není nutný (má stejnou hodnotu jako
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zkouška). Rektorka reagovala, že se lze nad tímto bodem zamyslet a do budoucna sjednotit, avšak
nyní je na DAMU přes 160 předmětů, které jsou hodnoceny zápočtem, 12 na FAMU a 20 na HAMU.
Úprava by znamenala výrazný zásah do KOSu a v tuto chvíli by byla velmi komplikovaná.
Další dotaz senátorky D. Jobertové se týkal podávání závěrečných zpráv o činnosti na konci
akademického roku.
Předseda S. Hořínka vznesl dotaz, zda Studijní a zkušební řád počítá s dvojím školitelem (např.
teoretické a umělecké části). Rektorka zmínila, že s dvojitým školitelem nepočítá ani Zákon o VŠ.
Proběhla diskuse, na závěr rektorka zmínila, že s novelou vysokoškolského zákona a reformou
doktorského studia bude třeba upravit i Studijní a zkušební řád AMU.
Začátkem března rektorka svolá schůzku s Legislativní komisí, dojde-li se ke konsensu, bude senátu
předloženo finální znění Studijního a zkušebního řádu AMU.
Ad 7. Různé
Předseda S. Hořínka vyzval senátory, aby z důvodu lepší orientace využívali výhradně školní
emailové adresy.
Dále vznesl dotaz na rektorku, zda by uvažovala v blízké budoucnosti o výnosu k čerpání tvůrčího
volna – ukotvení práv a povinností. Proběhla krátká diskuse.
Předseda S. Hořínka vyzval kvestora a rektorku k bodům do Různé.
Kvestor poděkoval za slovo a informoval senátory o záměru rozeslat stručnou analýzu toho, jak se
na AMU čerpají finanční prostředky – v případě zájmu se rád setká s Rozpočtovou komisí a zodpoví
jejich otázky. Je připraven probrat, jak reálně probíhá proces tvorby rozpočtu a postup nakládání
s finančními prostředky. Vyzval senátory k nalezení společného termínu na setkání s Rozpočtovou
komisí.
Na dotaz předsedy S. Hořínky týkající se harmonogramu schvalování rozpočtu na r. 2022 a zda bude
předcházet kontrola čerpání za r. 2021 kvestor uvedl, že zpráva o hospodaření je součástí výroční
zprávy a dotázal se, jakou formu přehledu čerpání za uplynulý rok by si senátoři představovali.
Předseda S. Hořínka zdůvodnil, že senátoři se chtějí seznámit s tím, jak probíhalo čerpání v r. 2021,
aby mohli schválit rozpočet na r. 2022.
Kvestor upozornil, že dokud nebude schválený státní rozpočet, nemůže se schvalovat rozpočet AMU.
V loňském roce se schvaloval rozpočet 15. 4., nyní se předpokládá květen 2022. Vše ale záleží na
schválení státního rozpočtu. Prozatím se lze bavit o struktuře rozpočtu.
Diskuse byla zakončena tím, že se členové Rozpočtové komise domluví co nejdříve na schůzce
s kvestorem k tvorbě rozpočtu na r. 2022.
Předseda S. Hořínka poděkoval kvestorovi a předal slovo paní rektorce. Rektorka krátce informovala
o činnosti environmentálního panelu. Proběhlá krátká debata. Rektorka potvrdila záměr sejít se
s Legislativní komisí začátkem března ohledně Studijního a zkušebního řádu.
Předseda S. Hořínka poděkoval všem za účast, další zasedání AS AMU proběhne v druhé polovině
března, L. Polišenská zašle senátorům návrhy termínů. Zasedání AS AMU se bude konat buď od
13:00 nebo 16:00 hodin, senátoři dostanou na výběr z obou variant.

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