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Zápis ze zasedání AS AMU č. 4/2022 ze dne 24. 5. 2022
Zasedací místnost rektorátu AMU 10:00 – 12:27 hod.
Přítomni: (bez titulů)
Slavomír Hořínka, Martin Blažíček, Ester Grohová, Daniela Jobertová, Lukáš Klánský, Jakub Korčák,
Kryštof Krejčí, Matouš Pěruška, Alice Růžičková (distančně), Martin Stecker (distančně), Ondřej Urban
Omluveni:
Marek Kozák, Kristýna Kůlová, Josef Tajovský, Pavel Zajíček
Počet přítomných senátorů: 11 (9 prezenčně, 2 distančně)
Hosté:
Ingeborg Radok Žádná, Lukáš Prokop, Václav Janeček, Andrea Slováková, Helena Bendová, Viera
Hladišová, Ondřej Dvořák, Tomáš Holý, členové akademické obce AMU (prezenčně i distančně)
Předseda Hořínka zahájil zasedání AS AMU, uvítal senátory i hosty. Upozornil přítomné, že zasedání
bylo svoláno jako mimořádné v délce 2 hodin. Jeho původně plánovaný program sestával pouze
z nominací do RVH. Je pravděpodobné, že se nepodaří nyní navržený program projednat v celé šíři a
nebude možné poskytnout prostor všem, kteří se přihlásí o slovo, a proto již dopředu žádá senátory,
aby si na červnové zasedání vyhradili mnohem více času, než je obvyklé. 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 s jednou výjimkou (viz dále).
Ad 1. Program jednání AS AMU
Předseda Hořínka vyzval senátory, aby přistoupili k hlasování o programu jednání AS AMU a
k případným návrhům na jeho doplnění. Ujistil se, že všichni senátoři dostali email o nezařazení
podnětu doc. Řezníčka, který přišel v listinné podobě (příloha č. 1), spolu s odpovědí a zdůvodněním
předsedy Hořínky (příloha č. 2). Žádný ze senátorů nevznesl námitky.
Senátoři hlasovali o navrženém programu jednání AS AMU takto:
přítomných:
10
hlasovalo:
10
pro:
10
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 5. 5. 2022
3. Nominace členů RVH pro další funkční období
4. Prosba o podporu FAMU ve věci zachování mechanismů akademické samosprávy na fakultě
(MgA. Martin Blažíček, PhD.)
5. Různé
Ad 2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 5. 5. 2022
Předseda Hořínka požádal o schválení zápisu z minulého jednání. Nikdo neměl žádné výhrady ani
doplnění. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, vyzval předseda Hořínka k hlasování.
Senátoři hlasovali o schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 5. 5. 2022 takto:
přítomných:

10

hlasovalo:

pro:

10

proti:

10
0

zdržel se: 0

AS AMU schválil znění zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 5 5. 2022.
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Připojil se senátor M. Stecker. Počet senátorů: 11
Nadpoloviční většina: 6
Ad 3. Nominace členů RVH pro další funkční období
Předseda Hořínka uvedl, že zástupci fakultních sekcí zaslali v domluveném termínu návrhy kandidátů
na nominace do RVH (příloha č. 3). Senátorka Grohová navrhla s požadovaným předstihem Hanu
Janečkovou, ale CV dodala se zpožděním (CV bylo zasláno předsedovi Hořínkovi 18.5., tedy den po
termínu dodání podkladů pro jednání AS). O tomto návrhu nebyla mezi senátory FAMU 100% shoda,
nebyl v sekci dostatečně projednán, nicméně senátorka Grohová by jej přesto ráda přednesla.
Proběhla diskuse, zda je možné doplnit návrh na program zasedání, předseda Hořínka souhlasil a
vyzval, aby byly návrhy na nominace do RVH doplněny o Hanu Janečkovou (sekce FAMU).
Poté předseda Hořínka vyzval k představení kandidátů po fakultních sekcích a připomněl pravidla
volby do RVH: AS AMU nominuje kandidáty, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů rektorce a z nich
si rektorka vybere. Po obdržení nominací by měla rektorka písemně zdůvodnit svůj výběr kandidátů
navržených orgány AMU.
Rektorka doplnila, že z nominací AS AMU jmenuje 4 členy RVH.
Senátorka Jobertová doplnila, že podle zákona je nutné zdůvodnit rozhodnutí o nejmenování
nominovaného kandidáta u každého zvlášť.
Předseda Hořínka vyzval senátora Korčáka a senátorku Jobertovou, aby představili kandidáty za sekci
DAMU.
Doc. Mgr. Jitka Goriaux, Ph.D., uznávaná teatroložka, studia v Paříži, s mezinárodním působením,
autorka řady publikací
Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., uznávaná teatroložka, bývalá prorektorka, autorka systému
hodnocení na AMU, stávající členka RVH
Mgr. et MgA. Barbora Mašková (nominace za studenty), studentka doktorského studia, zkušenost
se studiem na jiné VŠ, bohaté akademické zkušenosti
MgA. Adéla Vondráková (nominace za studenty), stávající členka RVH, vystudovala teorii a kritiku,
působí na Katedře alternativního a loutkového divadla, působila v Divadelním ústavu a agentuře AuraPont, publikace v časopise Loutkář, má za sebou již několik zasedání RVH vč. posuzování
akreditačních spisů, již pronikla do agendy RVH.
Předseda Hořínka shrnul, že senátoři budou hlasovat po fakultních sekcích o každém kandidátovi
zvlášť.
Senátoři hlasovali o kandidátce do RVH za sekci DAMU Jitce Goriaux takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

10

proti:

11
1

zdržel se: 0

Senátoři hlasovali o kandidátce do RVH za sekci DAMU Daniele Jobertové takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

10

proti:

11
0

zdržel se: 1

Senátoři hlasovali o kandidátce do RVH za sekci DAMU Adéle Vondrákové takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

11

proti:

11
0

zdržel se: 0

Senátoři hlasovali o kandidátce do RVH za sekci DAMU Barboře Maškové takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

10

proti:

11
0

zdržel se: 1
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Předseda Hořínka vyzval senátora Blažíčka k představení kandidátů za sekci FAMU. Senátor Blažíček
poděkoval senátorce Růžičkové za získání materiálů od kandidátů.
MgA. Tomáš Janáček, již jednou do RVH kandidoval, student doktorského studia Výzkum a teorie
audiovize, podílel se na reakreditaci Katedry režie a inovaci výuky režie v rámci projektu OP VVV
Jaroslav Švelch, Ph.D., doktorské studium v Games studies, studia v Bergenu, rozsáhlá publikační
činnost, na FAMU působí jako externí pedagog herního designu, do RVH je nominován jako externista
Mgr. Petr Kubica, vyučuje na Katedře dokumentární tvorby, producent v České televizi, programový
ředitel Festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě
MA. Hana Janečková, PGCert., navržena rovněž z důvodů genderové vyváženosti, pokrývá oblast
teorie umění, stipendistka Fulbrightova programu, zabývá se výzkumem feministického umění,
doktorát získala na UK teorie a historie umění, studovala na University of Arts a King’s College
v Londýně – zkušenosti ze zahraničí i českého prostředí, pedagožka CAS FAMU.
Senátoři hlasovali o kandidátovi do RVH za sekci FAMU Tomáši Janáčkovi takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

10

proti:

11
1

zdržel se: 0

Senátoři hlasovali o kandidátovi do RVH za sekci FAMU Jaroslavu Švelchovi takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

11

proti:

11
0

zdržel se: 0

Senátoři hlasovali o kandidátovi do RVH za sekci FAMU Petru Kubicovi takto:
přítomných:
pro:

11
9

hlasovalo:
proti:

11
0

zdržel se: 2

Senátoři hlasovali o kandidátce do RVH za sekci FAMU Haně Janečkové takto:
přítomných:
pro:

11
6

hlasovalo:
proti:

11
0

zdržel se: 5

Předseda Hořínka představil kandidáty za sekci HAMU.
Doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, PhD., stávající člen RVH, nominován za oblast kompozice a audiovize,
bohatá publikační činnost, zabývá se filmovou hudbou i mezioborovými projekty, mezinárodní
zkušenost (Fulbrightovo stipendium, studia v USA, Grazu, Berlíně), zkušenost s projednáváním
akreditačních spisů.
Prof. Mgr. Václav Janeček, PhD., prorektor pro studijní záležitosti, měl by být součástí RVH, neboť
projednávaná agenda patří do gesce studijního prorektora, nominován za taneční umění
MgA. Lucia Maloveská (nominace za studenty), doktorandka v oboru hudební teorie, jako druhý obor
studuje produkci, kromě teoretického zaměření i publikuje v tisku, nominována za oblast teorie.
Rektorka doplnila, že ze zákona je členem RVH předseda AS AMU Hořínka z Katedry skladby HAMU
a rektorka, která pokrývá obor produkce.
Senátoři hlasovali o kandidátovi do RVH za sekci HAMU Michalu Ratajovi takto:
přítomných:
pro:

11
8

hlasovalo:
proti:

11
1

zdržel se: 2

Senátoři hlasovali o kandidátovi do RVH za sekci HAMU Václavu Janečkovi takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

11

proti:

11
0

zdržel se: 0
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Senátoři hlasovali o kandidátce do RVH za sekci HAMU Lucii Maloveské takto:
přítomných:

11

hlasovalo:

pro:

11

proti:

11
0

zdržel se: 0

Předseda Hořínka poděkoval rektorce, že je ochotná si rozšířit agendu související s velkým počtem
nominací, za celý senát věří, že se podaří jmenovat Radu pro vnitřní hodnocení tak, aby byly proporčně
zapojeny jak jednotlivé oblasti, tak i jednotlivé fakulty.
Rektorka doplnila, že se 25.5. schází Umělecká rada AMU, která nominuje další členy RVH.
Předseda Hořínka vyhlásil pauzu 5 minut (do 11:00).
Ad 4. Podnět senátora M. Blažíčka – Prosba o podporu FAMU ve věci zachování mechanismů
akademické samosprávy na fakultě
Předseda Hořínka předal slovo senátorovi Blažíčkovi. Senátor Blažíček uvedl, že podnět, který zaslal
15.5. emailem do emailové skupiny AS AMU (příloha č. 4), se týká rektorky a jejího vztahu
k akademickým orgánům. Poté vyjmenoval všechny akademické orgány AMU a jejich působnost
vyplývající z VŠ zákona a Statutu AMU a přednesl detailní podnět.
Předseda Hořínka přečetl ze své odpovědi zaslané mailem senátorům sumarizaci možností
Akademického senátu AMU (příloha č. 5) a předal slovo rektorce.
Rektorka poděkovala za slovo a přivítala hosty. Senátor Blažíček uvedl poměrně silná vyjádření k řadě
věcí, které nelze na tomto zasedání detailně probrat, jsou vnitřními záležitostmi FAMU, ostatní
senátoři z jiných fakult s nimi nejsou obeznámeni. Senátor Blažíček by měl doložit svá obvinění
konkrétními dokumenty.
Rektorka se vyjádřila k jednotlivým bodům podnětu:
Obvinění z nerespektování ak. orgánů FAMU: proběhla celá řada jednání s děkankou a tajemnicí
FAMU, senátem FAMU (komunikaci může rektorka písemně doložit), od svého nástupu do funkce
rektorka jednala s děkankou FAMU téměř na denní bázi. Taktéž jednala s proděkany i proděkankou.
Výběrové řízení na vedoucího Katedry kamery: na základě podnětu studentů Katedry kamery a dále
na základě stížnosti členů komise na průběh VŘ s výzvou k přezkoumání rektorka vyjádřila svůj názor,
že VŘ pravděpodobně nebylo dobře vedeno a nebyl z něj pořízen korektní protokol. Existuje celá řada
záznamů z jednání s děkankou a AS FAMU.
Kompetence děkana a rektora jsou dány zákonem a vnitřními předpisy. V pokynu rektora z února roku
2021, který je stále platný, je uvedeno, že děkan fakulty s rektorkou předem projednává konkrétní
pracovněprávní záležitosti. Děkanka FAMU neuzavřela Dohodu o rozsahu projednávaných
pracovněprávních záležitostí jako děkani dvou dalších fakult, tudíž s rektorkou projednává předem
všechny personální záležitosti.
Zasahování do akreditačních procesů: rektorka nikdy do akreditací nezasahovala, v RVH se rozhoduje
v devítičlenném sboru. Rektorka nemůže do akreditací zasahovat.
Dále rektorka uvedla, že nikdy nepřekročila své pravomoci. Pokud by však nezasáhla do věcí, které
porušují zákon nebo pravidla školy, selhala by jako rektorka. Zákon a vnitřní předpisy byly ze strany
FAMU porušovány. Rektorka porušování opakovaně řešila s děkankou FAMU, jednalo se o cca 30
záležitostí FAMU. Rektorka zdůraznila, že se ke všem třem fakultám chová korektně. Vyzvala, aby se
konkrétní podněty přednesené senátorem Blažíčkem řešily na příštím zasedání senátu, senátor
Blažíček musí svá tvrzení doložit.
Předseda Hořínka předal slovo děkance FAMU. Děkanka potvrdila, že je s rektorkou v relativně
častém kontaktu, otázkou je, co je předmětem kontaktu a do jaké míry je vedení FAMU informováno
o krocích vedení AMU.
Vedení FAMU deklarovalo, že způsob získání korespondence je nelegální. Obsah konverzace je
bohužel známý velkému okruhu lidí a dostal se i na veřejnost. Je důležité vyslyšet a řešit obsah
4
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konverzace. Podle děkanky FAMU je otřesená důvěra v rektorát, v korektní jednání, ze strany rektorátu
bylo zasahováno do vnitřního fungování FAMU.
Děkanka se vyjádřila k VŘ KK: od rektorky obdržela 4 možná řešení situace, se kterými děkanka a
proděkan Čeněk nesouzněli. Děkanka FAMU dostává z rektorátu neúplné a nepravdivé informace.
Rektorka reagovala na slova děkanky k VŘ: jak je vidět ze zápisu z AS FAMU a AS AMU, rektorka
poukazovala na své pochybnosti o řádném způsobu VŘ, netvrdila, že bylo špatné. Rektorka ponechala
děkanku, aby sama rozhodla, jak bude jednat. Děkanka argumentovala závažnými obviněními (dopis),
kvůli nimž nemůže prof. Brabce jmenovat. Prof. Brabec i jeho právní zástupce JUDr. Vyskočil se
domáhali dokladu o chování, které zabránilo děkance ve jmenování.
Předseda Hořínka se dotázal na jednání s advokátní kanceláří.
Rektorka odpověděla, že přizvala k jednání prof. Brabce s jeho právním zástupcem.
Dále se rektorka vrátila k věci ukradené korespondence – poukázala na to, že korespondence byla
editována, na minulém zasedání AS AMU zaměstnanec PC AMU ukázal, jak byla korespondence
upravována.
Senátor Urban doporučil se k tomuto nevyjadřovat do té doby, dokud nebude únik vyšetřen. Cizí
korespondenci nečte a žádá o to, aby obsah korespondence nebyl analyzován, pokud není únik
prošetřen.
Předseda Hořínka: korespondence byla sdílena v rámci uzavřené FB skupiny, on sám ji nečetl a je
přesvědčen, že nelze nikoho ze senátorů nutit, aby tak činil.
Proběhla diskuse, zda se má AS AMU zabývat obsahem uniklé korespondence.
Předseda Hořínka vyzval rektorku, děkanku a zástupce AS FAMU k vyjádření a nastínění dalších kroků.
Děkanka: Akademický senát vnímá jako záruku, žádá, aby senát odsoudil zasahování do vnitřních
záležitostí fakulty a podporu rozvoje toxické kultury na FAMU. Na zasedání akademické obce FAMU
ombudsmanka zanalyzovala podněty ze všech názorových proudů a stanovila témata, kterým se má
akademická obec věnovat. O nich bude ak. obec hlasovat, budou přizváni odborníci. Cílem je vznik
Etického kodexu FAMU.
12:05 odchází senátor L. Klánský.
Počet senátorů: 10
Děkanka uvedla, že byly posíleny kapacity fakultních psycholožek. Byl podán podnět na Etickou komisi
AMU, který poukazuje na rozpor chování některých akademických hodnostářů s Etickým kodexem
AMU. Radě pro vnitřní hodnocení navrhne výměnu dvou členů Komise pro vnitřní hodnocení a
společně s proděkany a tajemnicí zkoumá kroky směrem k mediaci.
Předseda Hořínka předal slovo Davidu Jařabovi, který zdůraznil, že je společensky důležité prošetřit
věc s ukradenou korespondencí. Prošetření získání korespondence je na orgánech činných v trestním
řízení. Je ale třeba řešit obsah. Odhaluje se, že šlo o koordinovanou činnost, není možné nyní vše
dokládat oficiálními dokumenty.
O slovo se přihlásila studentka A. M. Schulz (členka SK AS FAMU), na FAMU se uvažuje o vypsání
nových voleb do Akademického senátu FAMU, stávající senát ztratil na věrohodnosti, někteří z členů
senátu byli účastníky uniklé korespondence.
Atmosféra na FAMU je nepříjemná, ale ne kvůli studenstvu. Jde o skupinu, která má moc na FAMU i
ve filmovém průmyslu.
Senátor Blažíček vyzval k řešení této situace.
Předseda Hořínka podporuje formulaci usnesení AS AMU, aby samospráva FAMU řešila vzniklou
situaci. Nelze ovšem prokázat, že rektorka zasahovala do samosprávy FAMU nedovoleným
způsobem. Souhlasí se zamýšlenými kroky děkanky FAMU. V kompetenci AS AMU není ukázat na
toho, kdo má z akademických orgánů rezignovat, je to vnitrofakultní záležitost FAMU.
Senátorku Grohovou mrzí přístup Etické komise AMU. Zástupce AMU v SK RVŠ V. Cibulka ji požádal,
aby přednesla reakci SK RVŠ ve formě veřejného prohlášení.
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Veřejné prohlášení Studentské komory Rady vysokých škol:
SK RVŠ odsuzuje jakékoli formy útoku, dehonestace či diskriminace studujících v souvislosti
s jejich prací v orgánech akademické samosprávy. Je obzvláště závažné, jestliže k takovému
jednání dochází ze strany vyučujících a dalších zaměstnanců VŠ.
SK RVŠ zdůrazňuje, že podstatou akademických svobod je právo se podílet na správě věcí veřejných
a vyjadřovat se beze strachu k důležitým otázkám akademického života. To zahrnuje i svobodnou
diskuzi bez rizika odvety a jiných forem nátlaku vůči studujícím.
Senátor Korčák (člen EK AMU) potvrdil, že Etická komise se na svém včerejším zasedání (23.5.)
odmítla zabývat obsahem korespondence získané nelegální cestou.
Usnesení Etické komise AMU:
Etická komise AMU byla zevrubně seznámena s problematikou podnětu Václava Cibulky (člena
etické komise) a PhDr. Mgr. Andrey Slovákové, Ph.D. (děkanky FAMU). Prof. Jakub Korčák, Mgr. et
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. a prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová se odmítli věnovat obsahu
zcizené soukromé emailové korespondence, ale všichni přítomní členové Etické komise AMU se
shodli v názoru, že je krajně neetické zcizit soukromou korespondenci a dále ji šířit.
Senátorka Grohová bude ráda, když se k nastoleným otázkám AS AMU vrátí na červnovém zasedání.
Je důležité, aby studenti FAMU měli podporu, je to budoucnost FAMU.
Ve 12:10 odešel senátor M. Pěruška, počet senátorů 9.
Senát již není usnášeníschopný.
Bývalý předseda AS FAMU P. Marek navrhoval před časem senátorům AS FAMU a celé akademické
obci FAMU, aby se setkali a společně si vše vyříkali, ale od některých z nich nedostal žádnou odpověď.
Netušil tehdy, že akce několika senátorů byly podle všeho cíleně koordinované proti senátu, a tudíž
podobné návrhy byly předem odsouzeny k nezdaru. Je nicméně přesvědčen, že by se něco
podobného mělo uskutečnit. Zmínil také, že je velmi nešťastné, když ten, kdo má být mediátorem
(děkanát či rektorát) se dostane do role sudího/rozhodčího. Senát fakulty má významný mandát (byl
zvolen velkým počtem hlasů). Vyzval k proporční komunikaci vedení AMU se všemi zúčastněnými
stranami.
Rektorka vyzvala vedení FAMU, aby zahájilo diskuzi i se svými oponenty. Od doby, kdy byla ukradena
korespondence, nebylo ani svoláno kolegium děkanky. Bylo svoláno setkání akademické obce FAMU,
na které však pozvaní představitelé z řad pedagogů FAMU, kteří jsou obviněni z neetického jednání
na základě zveřejnění korespondence získané nelegální cestou, nepřišli.
Předseda Hořínka v 12:27 ukončil zasedání AS AMU. Omluvil se všem, zvláště připojeným online, že
jim nemohl být poskytnut dostatečný prostor k vyjádření.
Příští zasedání AS AMU se koná 13. 6. od 15 hodin, místo konání bude upřesněno podle počtu
potvrzených hostů.

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