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Podnět senátora MgA. Martina Blažíčka, PhD. (email z 15. 5. 2022)
Od: Martin BLAŽÍČEK <martin.blazicek@famu.cz>
Odesláno: neděle 15. května 2022 10:48
Komu: AS AMU <as_senat@amu.cz>
Předmět: Podnět AS AMU
Vážení kolegové,
dovoluji si na vás obrátit s prosbou o podporu FAMU ve věci zachování mechanismů akademické
samosprávy na fakultě. Po minulém zasedání jsem se seznámil s obsahem druhé série uniklé
korespondence zaměstnanců AMU, která byla opět umístěna na sociálních sítích. Soubor vám na
vyžádání mohu zaslat. Ačkoliv není správné, že jsou soukromé pracovní maily šířeny tímto způsobem,
považuji jeho obsah za mimořádné závažný pro akademickou samosprávu a považuji za nezbytné se
jím zabývat.
Z obsahu bohužel vyplývá, že rektorka AMU se sama aktivně účastnila spiknutí několika vysoce
postavených členů akademické obce s cílem destabilizovat chod fakulty a vynutit odvolání děkanky.
Ačkoliv existuje řada způsobů, jakými lze zcela systémově a korektně situace řešit, rektorka
dlouhodobě ignorovala demokraticky zvolené orgány samosprávy AMU, senátory FAMU i AMU,
děkanku i proděkany. Namísto toho dlouhodobě upřednostňovala komunikaci s úzkou skupinou
vysoce postavených a mediálně známých akademiků, kteří za její podpory veřejně poškozovali
fakultu, ovlivňovali výběrová řízení, manipulovali vnitřní hodnocení studijních programů,
zpochybňovali kompetence vedení a obstruovali jednání senátu s cílem odvolat vedení FAMU.
Často zaznívá, že na FAMU probíhá jakýsi spor různých znepřátelených skupin. Pravda je taková, že
akademická obec dokáže být spolupracující a jednotná, jejím zájmem je klidné a férové prostředí
školy, jak prokázal i poslední sněm AO. Na jedné straně sporů jsou vždy stejní aktéři – Jaroslav
Brabec, Petr Jarchovský a Ivo Mathé, na druhé straně pak kdokoliv, kdo s nimi nesouhlasí. Tato
skupina dlouhodobě usiluje o moc a neváhá při tom obcházet či destabilizovat jakékoli školní orgány.
Rád bych vás pořádal o projednání tohoto podnětu s přizváním hostů z vedení FAMU a AS FAMU.
Poté bych vás chtěl požádat o podporu v usnesení, kterým by AS AMU podpořil vlastní samosprávu
FAMU v řešení krizové situace a výzvě rektorce AMU k tomu, aby nadále respektovala samosprávné
orgány fakulty a do situace dále nezasahovala proto, že jí o to požádala vybraná zájmová skupina.
FAMU má dostatek kapacity problém vyřešit svými vnitřními mechanismy, stávající situace je
především důsledkem cíleného zasahování do všech procesů vnitřní samosprávy.
Předem děkuji za projednání a těším se na vaše názory a případnou podporu.
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