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Email předsedy AS AMU senátorům s vyjádřením k podnětu senátora MgA. Martina
Blažíčka, PhD.
(email z 17. 5. 2022)

Milé kolegyně, milí kolegové,
podnět M. Blažíčka bude zařazen do programu po projednání nominací do RVH ve znění:
Prosba o podporu FAMU ve věci zachování mechanismů akademické samosprávy na fakultě.
Ohledně náplně tohoto podnětu a toho, co AS AMU, dle mého názoru, momentálně může
učinit:
•

•
•

•

Požádat znovu rektorku o podání detailnějších informací ohledně svých kroků ve
vztahu k FAMU. Tedy ne, o čem si s kým dopisovala, ale co reálně činila a jaké kroky
činí v současnosti a jaké hodlá podniknout v brzké době.
Vyžádat si stanovisko Etické komise, která o situaci jednala, nebo bude jednat na
základě podnětu V. Cibulky.
Postupovat v souladu s čl. 2/8 Jednacího řádu AS AMU, který pamatuje na
projednávání záležitostí, jež se týkají jednotlivých fakult. Tedy vyčkat na povolání
náhradníků z posledních voleb do AS FAMU a volbu nového předsedy, vyžádat si
stanovisko fakultního senátu a pozvat nového předsedu na červnové zasedání.
Vydat usnesení, pakliže se na něm shodneme.

Pakliže chce M. Blažíček upozornit na konkrétní zdokumentované kroky rektorky, kdy
zasahovala do samosprávy FAMU takovým způsobem, že obcházela její zvolené zástupce a
orgány, nechť tak učiní. Budeme o tom samozřejmě jednat. Jestliže by ale chtěl senát jednat
o obsahu ukradené korespondence paní rektorky (nebo kohokoli jiného), nechť si to
odhlasuje. V mnou předloženém programu to nebude a v případě, že toto bude
projednáváno, opustím zasedání.
Zasedání bude veřejné, mohou se ho účastnit hosté prezenčně, nebo připojením ze školní
adresy do konference v MS Teams. Vedení FAMU ani členy neúplného AS FAMU jako oficiální
hosty zvát nebudeme, vyčkáme nejprve na stanovisko fakultního senátu.
Na minulém zasedání jsme od FAMU nedostali zápis ze zasedání AS FAMU s odůvodněním,
že jej nepodepsala rezignovavší předsedkyně. M. Blažíček, který byl zasedání přítomen, také
ze stejného důvodu odmítl podat zprávu o průběhu zasedání. Já rozhodně nemám v úmyslu
nyní obejít jednací řád AS AMU a budoucího předsedu AS FAMU. Považoval bych to za
precedens, kdy AS AMU může zasahovat do záležitostí fakult, aniž by byly projednány ve
fakultním senátu. Teď by se to mohlo zdát praktické, ale v budoucnu by se to mohlo taky
šeredně vymstít.
Vedení FAMU a všem senátorům AS FAMU byl 6.5. (t.j. hned druhý den po našem minulém
zasedání) zaslán mail od školního právníka L. Prokopa s doporučeními, jak v nastalé situaci
senátu bez předsedy i místopředsedy postupovat. Do příštího úterý požádám senátorku
Marii Annu Šulc (získala nejvíce hlasů ve volbách a měla by řídit volbu předsedy na příštím
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zasedání) o sdělení termínu zasedání AS FAMU. Když mi to čas dovolí, půjdu se na něj
podívat.
Pokud se ukáže, že AS FAMU není schopen vydat k situaci stanovisko, nebo nejsou vnitřní
mechanismy fakulty schopny situaci řešit, nebo vedení AMU či vedení FAMU budou
neadekvátním způsobem zasahovat do samosprávy akademických orgánů, projednáme vše
na červnovém zasedání a následně svoláme, pakliže s tím budete souhlasit, akademickou
obec AMU.

Dávám do kopie D.Wagnerovou, aby bod zařadila do programu
s pozdravem
Sl.Hořínka
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