Zápis ze zasedání AS AMU č. 2/2022 ze dne 29. 3. 2022
Zasedací místnost rektorátu AMU 13:00 – 16:30 hod.
Přítomni: (bez titulů)
Martin Blažíček, Slavomír Hořínka, Daniela Jobertová, Jakub Korčák, Marek Kozák (distančně), Kryštof
Krejčí, Kristýna Kůlová (distančně), Petr Prokop, Alice Růžičková (distančně), Martin Stecker
(distančně), Josef Tajovský (distančně), Ondřej Urban
Omluveni:
Ester Grohová, Lukáš Klánský, Matouš Pěruška
Hosté:
Ingeborg Radok Žádná, Tomáš Langer, Lukáš Prokop, Jan Hančil, Václav Janeček, Eliška Děcká
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 změny pořadí programu a doplnění podnětu
senátora M. Blažíčka, který byl zaslán s předstihem všem senátorům písemně, a vyzval přítomné
k případným dalším návrhům na doplnění programu. Nikdo nevznesl žádné požadavky, a tak předseda
S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o návrhu programu jednání AS AMU.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
11
hlasovalo:
11
pro:
11
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 31. 1. 2022
3.
Povolání náhradníka Marka Kozáka za Jitku Ženíškovou
4.
Návrh rektorky na rozšíření RVH a nominace členů RVH pro další funkční období
5.
Doplnění orgánů AMU
a) UR AMU (informace o odstoupení prof. Mareše; návrh rektorky na doplnění UR AMU
/souhlas AS/)
b) Etická komise – AS AMU návrh 1 člena (doporučení studenta, ale není podmínkou)
6.
Projednání zprávy o čerpání rozpočtu 2021 (nový formát mimo VZČ)
7.
Projednání/schválení metodiky rozdělení příspěvku uk. A+K (včetně dalších ukazatelů) na rok
2022
8.
Studijní a zkušební řád
9.
Různé
a) podpora vedení AMU ukrajinským studentům a pedagogům, vytvoření transparentního účtu
b) podnět senátora Martina Blažíčka ve věci působení právníka v rámci řídících a kontrolních
akademických struktur AMU
c) připomenutí na nominace osob do RVH
d) členství v RVŠ
Ad 2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 31. 1. 2022
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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 31. 1. 2022 takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

11

proti:

11
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 31. 1. 2022.
V 13:15 hod. přišel senátor Petr Prokop.
Počet přítomných senátorů: 12
Ad 3. Povolání náhradníka MgA. Marka Kozáka za Jitku Ženíškovou
Předseda S. Hořínka informoval senátory o rezignaci Jitky Ženíškové a povolání náhradníka MgA.
Marka Kozáka.
AS AMU vzal na vědomí povolání náhradníka MgA. Marka Kozáka.
Ad 4. Návrh rektorky na rozšíření RVH a nominace členů RVH pro další funkční období
Předseda vyzval rektorku k představení návrhu na rozšíření RVH. Stávajícím členům RVH končí
28.6.2022 funkční období, rektorka předkládá návrh na rozšíření z 9 na 12 členů.
Z vysokoškolského zákona vyplývají nominace do RVH, automaticky se členy stávají rektor a
předseda AS AMU. V období před volbou rektora byla převaha členů z oblasti scénických umění,
změnou na postu rektorky a předsedy AS AMU převážil počet členů v oblasti hudebního umění.
Rektorka přemýšlela o rozšíření RVH v kontextu proporčnosti zastoupení všech akreditovaných
oblastí vzdělávání.
Další důvod pro rozšíření je spíše technického charakteru – nesejde-li se RVH v plném počtu, není
usnášeníschopná. Navíc narostl objem práce, kterou RVH vykonává, agenda by se rozšířením Rady
dala lépe distribuovat mezi jednotlivé členy RVH. Dále rektorka zmínila, že zachytila výhrady ve
smyslu, že může být hodnocení RVH pociťováno jako subjektivní (malý počet členů, všichni se
navzájem znají).
Návrh rektorky na rozšíření RVH z 9 na 12 členů je v souladu se zákonem, návrh musí schválit AS AMU
a následně MŠMT. Pokud by AS AMU tento návrh schválil nyní, je dobrá šance, že by se rozšíření RVH
stihlo ukotvit do konce funkčního období stávající RVH a rozšířená RVH by mohla být jmenována na
5ti-leté funkční období okamžitě po skončení funkčního období stávající RVH.
Zároveň rektorka požádala o nominaci členů do RVH za AS AMU (AS AMU nyní navrhuje 3 členy) a
informovala, že očekává nominaci členů rovněž od Umělecké rady AMU (UR AMU nyní navrhuje 3
členy).
Termín pro podání návrhu členů do RVH je ideálně do konce května, pokud by se AS AMU sešel kvůli
schvalování rozpočtu v dubnu, tak by rektorka uvítala návrhy na členy již v dubnu.
Senátor M. Blažíček vznesl dotaz k dělení mandátů v RVH. Proběhla diskuse o tom, zda mají být
nominováni členové podle oborů či oblastí vzdělávání. Podle senátorky D. Jobertové by nominace
měly být multikriteriální, nikoliv podle studijních obor (členové musí mít zkušenosti s akreditačním
procesem, případně zkušenost ze zahraničí apod.).
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Senátor M. Blažíček souhlasí s rozšířením RVH, ale má výhrady k tomu, podle jakého klíče budou
členové nominováni. Upozorňuje na to, že jsou programy, k jejichž posuzování nemá nikdo ze
současné RVH dostatečnou erudici.
Rektorka ujistila přítomné senátory, že v případě, že by členové RVH neměli dostatečnou expertizu,
jsou vyžádány externí expertní posudky.
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o návrhu na rozšíření RVH s tím, že o nominacích
může proběhnout diskuse později. Rovněž zmínil skutečnost, že AS může nominovat více kandidátů,
ze kterých bude rektorka vybírat.
Senátoři hlasovali o návrhu na rozšíření Rady pro vnitřní hodnocení takto:
přítomných:

12

hlasovalo:

pro:

12

proti:

12
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil návrh rektorky na rozšíření Rady pro vnitřní hodnocení ze stávajících 9 na 12 členů.
Ad 5. Doplnění orgánů AMU
a) UR AMU (informace o odstoupení prof. Mareše; návrh rektorky na doplnění UR AMU
/souhlas AS/)
Rektorka představila návrh na doplnění UR AMU za prof. Vlastimila Mareše, který rezignoval na své
členství k 28.2.2022. V rámci dlouhodobé dobré spolupráce s Janáčkovou akademií múzických
umění navrhuje rektorka nového rektora JAMU MgA. Petra Michálka a žádá senát o vyjádření
k předloženému návrhu.
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o návrhu rektorky na doplnění UR AMU MgA. Petrem
Michálkem.
Senátoři hlasovali o návrhu rektorky na doplnění UR AMU takto:
přítomných:

12

hlasovalo:

pro:

12

proti:

12
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil návrh rektorky na doplnění UR AMU MgA. Petrem Michálkem.
b) Etická komise – AS AMU návrh 1 člena (doporučení studenta, ale není podmínkou)
Předseda S. Hořínka se dotázal senátora J. Tajovského, zda se Studentská komora AS AMU zabývala
nominací do Etické komise. Senátor J. Tajovský připustil, že se ještě nominaci do Etické komise
nevěnoval. Předseda S. Hořínka navrhl, aby Studentská komora AS AMU oslovila nejprve stávajícího
člena Vojtěcha Cibulku, případně navrhla jiného kandidáta.
AS AMU se bude otázce návrhu člena do Etické komise věnovat na příštím zasedání.
Ad 6. a ad 7.
Projednání zprávy o čerpání rozpočtu 2021 (nový formát mimo VZČ) a projednání/schválení
metodiky rozdělení příspěvku uk. A+K (včetně dalších ukazatelů) na rok 2022
Předseda vyzval rektorku a kvestora, aby představili zprávu o čerpání rozpočtu za r. 2021.
Rektorka na úvod uvedla, že rozpočet předkládá ona jako statutární zástupce školy, je žádoucí, aby
senátoři věděli, podle jakých parametrů byl čerpán rozpočet v roce 2021. Zároveň při jednání
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o letošním rozpočtu (na r. 2022) je důležité, aby se AS AMU s vedením domluvil na způsobu rozdělení
příspěvku. Po tomto úvodu předala rektorka slovo kvestorovi.
Kvestor nejprve informoval senát o jednání s členy Rozpočtové komise AS AMU ohledně způsobu
přípravy rozpočtu na r. 2022, k čemuž se níže vyjadřuje senátor M. Blažíček. Dále kvestor vysvětlil, jak
probíhalo čerpání rozpočtu v r. 2021, podrobný komentář i přehled čerpání jsou uvedeny v přílohách
č. 1 a č. 2.
Předseda S. Hořínka poděkoval kvestorovi za přípravu a výklad a předal slovo senátoru M. Blažíčkovi.
Senátor M. Blažíček představil závěry z jednání Rozpočtové komise AS AMU. Projednával se způsob,
jakým bude připravován návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočtová komise se přiklonila k tomu, aby byl
rozpočet koncipován jako paritní mezi fakultami. Doporučuje, aby k dorovnání rozdílů v rozdělování,
které historicky nebylo vyvážené, došlo během 3 let, tedy do r. 2024 (rozdíly v řádu cca 2 mil. Kč od
parity).
Dále se Rozpočtová komise přiklání k doporučení, aby s rozpočtem byla sledována výkonnost fakult
v oblasti pedagogické, umělecké i výzkumné; metodika sledování výkonnosti by měla být
rozpracována a sledována dlouhodobě. Zároveň Rozpočtová komise navrhuje, aby se paritní
rozdělení odrazilo v odměnách pedagogů fakult (srovnatelná práce by měla být ohodnocena stejnou
výší).
Fakultní senáty budou schvalovat rozpočty až po schválení rozpočtu Akademickým senátem AMU.
Ve 14:20 odešel senátor M. Kozák.
Celkový počet senátorů: 11
Na senátora M. Blažíčka navázal kvestor a podal vysvětlení k ukazatelům A a K.
Ve 14:35 odešel senátor O. Urban.
Celkový počet senátorů: 10
Předseda S. Hořínka uvedl, že se senátorem M. Blažíčkem připravili návrh Usnesení AS AMU
k přípravě rozpočtu na r. 2022 (příloha č. 3).
Ve 14:40 se připojil senátor O. Urban online.
Celkový počet senátorů: 11
Senátorka D. Jobertová poděkovala za otevření diskuse a představení systému parity. Poděkovala
rovněž kolegům/senátorům z ostatních fakult za společné stanovisko k tomu, aby byly všechny
fakulty ohodnocovány stejným způsobem.
Kvestor uvedl, že vnitřní členění příspěvku na fakultách musí být popsáno v komentáři k rozpočtu.
Předseda S. Hořínka apeluje na komunikaci senátorů s fakultními senáty.
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Senátor M. Blažíček apeluje na kvestora, aby připravil metodiku, jak mají vypadat fakultní rozpočty.
Závěrem rozpravy předseda AS AMU vyzval zástupce jednotlivých fakult, aby iniciovali diskusi o
rámcovém vnitřním rozdělení příspěvku na fakultách. Považuje za důležité, aby AS AMU dostal před
schvalováním rozpočtu zprávu z fakultních senátů o stavu projednávání s vedením fakult. AS AMU
nemá pravomoc fakultám zasahovat do podrobného rozdělování, avšak při případné absenci
informací z fakult si zprávu o rámcovém rozdělení příspěvku může vynutit odložením schvalování
rozpočtu jako takového.
Předseda S. Hořínka vyzval senátory k hlasování o návrhu Usnesení AS AMU k přípravě rozpočtu.
Senátoři hlasovali o návrhu Usnesení AS AMU takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

11

proti:

11
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil návrh Usnesení AS AMU k přípravě rozpočtu v tomto znění:
AS AMU považuje za žádoucí zachovat směřování k paritnímu rozdělení rozpočtu mezi fakulty AMU
a CP ve výši 25%. Toto řešení považujeme za nástroj spravedlivého překlenutí rozdílů mezi různými
provozními specifiky fakult i požadavky na výuku. S ohledem na přetrvávající historickou nerovnost
rozpočtových složek doporučujeme, aby k vyrovnání rozpočtu došlo postupně v průběhu tří let, tedy
v rozpočtu na rok 2024.
AS AMU současně upozorňuje, že paritní rozdělení předpokládá adekvátní výkonost fakult v různých
oblastech (vědecké, pedagogické, umělecké). Proto doporučuje vedení AMU, aby byly před sestavením
dalších rozpočtů vždy přezkoumány dlouhodobé výkonnostní ukazatele fakult tak, aby dosahovaly
v rámci rovnocenného rozpočtu i srovnatelné výkonosti. Navrhujeme také, aby byly způsoby hodnocení
metodicky upřesněny.
AS AMU dále doporučuje, aby fakulty při rozdělení přidělených prostředků postupovaly tak, aby bylo
zachováno spravedlivé a odpovídající ohodnocení pedagogických pracovníků na adekvátních pozicích
v rámci celé AMU. Obracíme se tak na AS fakult s doporučením, aby rovnost odměňování zohlednily při
schvalování fakultních rozpočtů, ale i na vedení AMU s prosbou, aby využilo dostupných nástrojů pro
zajištění rovnosti pracovního ohodnocení.
AS AMU dále doporučuje, aby byl ke schvalování rozpočtu předkládán tzv. strukturovaný rozpočet,
v němž bude zřejmý objem prostředků na provozní náklady, výuku a další činnosti jednotlivých fakult.
Prosíme pana kvestora o návrh jeho závazné formy a AS fakult o jeho projednání a předložení před
samotným schvalováním rozpočtu v AS AMU. Schválení rozdělení prostředků na fakultách ve
fakultních senátech pak doporučujeme až po schválení celku rozpočtu v AS AMU. AS AMU dále apeluje
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na to, aby byly v rozpočtu jasně odděleny doplňkové činnosti fakult tak, aby byla udržitelnost výuky
dlouhodobě zajištěna.
Pauza 5 minut.
Ad 8. Studijní a zkušební řád AMU
Předseda S. Hořínka vyzval senátorku D. Jobertovou, aby referovala o jednání ke Studijnímu a
zkušebnímu řádu. Senátorka D. Jobertová informovala o konání schůzky začátkem březnu a požádala
rektorku o sumarizaci. Rektorka sumarizovala, co bylo ke Studijnímu a zkušebnímu řádu projednáno
(prodlužování magisterského studia) a předala slovo senátorce D. Jobertové.
Senátorka D. Jobertová – proběhla intenzivní debata o schvalování tématu disertační práce děkanem.
Pochybnosti byly rozptýleny a doplnění vedení zapracovalo do Studijního a zkušebního řádu, téma
dizertační práce bude schvalovat děkan/děkanka, aby mohlo být zaneseno do elektronického spisu
studenta.
V další otázce absolventského výkonu bylo dohodnuto, že absolventský výkon bude ukotven ve
Studijním a zkušebním řádu.
Předseda S. Hořínka požádal prorektora V. Janečka, aby poslal zápis z jednání s fakultami. Vyzval
senátory, aby si pročetli navrhované úpravy Studijního a zkušebního řádu, který se bude dále
projednávat na příštím zasedání senátu.
V 15:50 přišel senátor O. Urban, který byl od 14:40 připojen online.
Celkový počet senátorů: 11
Ad 9. Různé
a)
Podpora vedení AMU ukrajinským studentům a pedagogům, vytvoření transparentního
účtu
Předseda S. Hořínka požádal rektorku a prorektora J. Hančila o zhodnocení situace ukrajinských
studentů.
Rektorka uvedla, že aktivity koordinují především studenti DAMU a FAMU, ukrajinští studenti byli
zpočátku v Poněšicích a Berouně, nyní již mají vlastní ubytování. AMU zajistila kurzy češtiny ve 3
bězích, snaží se ukrajinské studenty zapojit do aktivit dle jejich oboru. AMU uvolnila na stipendijní
program 500 tis. Kč z rozpočtu školy, dále byl otevřen transparentní účet, z něhož se hradí základní
příspěvek na živobytí, psychologická pomoc. Pravidelně probíhají koordinační schůzky mezi vedením
a studenty, kteří se o ukrajinské studenty starají.
Prorektor J. Hančil informoval, že fakulty vytvářejí výukové moduly, FAMU studenty spíše přidružuje
ke stávajícím oborům, na HAMU jsou studenti instrumentálních oborů a zpěvu zařazováni přímo do
konkrétního oboru. Na Katedře tance má zase skupina tanečnic možnost vybírat si skupiny předmětů,
užší skupina bude začleňována do intenzivnější práce.
Malá skupina se na Katedře nonverbálního divadla (pomoc Cirkusové akademii) zapojuje do výuky.
AMU plánuje žádost na MŠMT, ukazatel F, koncipován na 50 lidí, s fakultami je třeba doladit, kolik lidí
lze do dlouhodobé mobility zařadit.
Ve středu se koná schůzka s Barborou Soukupovou, která bude tyto aktivity koordinovat.
Rektorka uvedla, že byl nyní v parlamentu schválen Lex Ukrajina, který umožní vypsat přijímací řízení
pro ukrajinské žadatele o studium, čeká se na metodiku.
Senátorka D. Jobertová poskytne zápis ze společné schůzky s ostatními VŠ.
V 16:00 odešel senátor J. Tajovský.
Celkový počet senátorů: 10
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Prorektor J. Hančil zdůraznil, že AMU má již veškerou kapacitu pro příjem ukrajinských studentů
vyčerpanou, snad kromě FAMU, která má možná ještě nějaké dílčí kapacity.
Senátor M. Blažíček poděkoval za veškeré aktivity, které ze strany AMU probíhají. Dotázal se, zda AMU
nabídla kapacity rekreačního střediska pro ubytování.
Prorektor J. Hančil –, AMU poskytla v Poněšicích ubytování 44 lidem jen na 1 týden, kdy probíhala
výuka češtiny, jinak chybí kontakt a doprava, studenti nechtějí bydlet dále od Prahy (Beroun je limitní
vzdálenost). S dalším využitím Poněšic se proto momentálně nepočítá.
Rektorka doplnila, že UZA je nyní naplněná, AMU má kapacity v Berouně a určité kapacity v Poněšicích
v době, kdy tam neprobíhá výuka, problém je, že někdo s ukrajinskými studenty musí stále být, nelze
je nechat samotné.
Senátorka D. Jobertová uvedla, že velké univerzity (UK, ZČU) informovaly o tom, že příliv v posledních
dnech ustává.
Senátor M. Stecker reagoval na informace o Berouně a požádal, aby se po čase udělala revize, jak to
v Berouně vypadá, jak se situace vyvíjí, zda se např. uvolní ubytovací kapacity pro hostujícího
pedagoga.
Prorektor J. Hančil doplnil, že kapacita se postupně zaplňuje, do Berouna směřují studenti cirkusové
školy, dále 5 stipendistek z FAMU. Dohled nad studenty převzala paní, kterou domluvila vedoucí koleje
A. Zíková, bude chodit 2-3x týdně, jinak Beroun má správce p. Zavadila.
V případě požadavků je kontaktní osobou na AMU K. Banotová.
Prorektorka E. Děcká uvedla, že někteří studenti začínají mít psychické problémy, letos AMU získala
finanční prostředky na dva rozvojové projekty CRP, které se věnují well-beingu studentů – s děkany je
domluveno, že je možné čerpat finanční prostředky na psychologickou pomoc z těchto projektů.
Senátorka D. Jobertová uvedla, že se koncem dubna bude jednat o navýšení prostředků z Národního
plánu obnovy (NPO) pro stabilizační a integrační fázi.
Na závěr diskuse prorektor J. Hančil zdůraznil, že každá instituce přebírá odpovědnost za ukrajinské
studenty v dlouhodobém měřítku, v dlouhodobé perspektivě.
16:19 odešla senátorka K. Kůlová
Celkový počet senátorů: 9 (8 pedagogů, 1student)
Senát není usnášeníschopný, začíná neformální setkání senátorů.
Rozhodnutím předsedy S. Hořínky bude podnět senátora M. Blažíčka zařazen hned na začátek
příštího zasedání AS AMU, ostatní body (nominace do RVH a členství v RVŠ) budou rovněž
projednány na příštím zasedání AS AMU.
Závěrem zasedání předal senátor P. Prokop předsedovi S. Hořínkovi svoji rezignaci k 30.3.2022.
Předseda S. Hořínka poděkoval senátoru P. Prokopovi za jeho působení v AS AMU a konstatoval, že
bude nutné povolat náhradníka.
Příští zasedání AS AMU se uskuteční 5.5. nebo 6.5., bude se projednávat a schvalovat rozpočet na
rok 2022.

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