	
  

Zápis ze zasedání Akademického senátu FAMU
15. 2. 2017 od 15:00 v U4

zasedání 1/2017

Přítomni: I. Trajkov, Š. Šimlová, P. Klimešová, Y. Teysslerová, J. Syruček, P.
Marek, L. Greiner, T. Janáček
Omluveni: V. Klusák
Hosté: M. Vajchr
Senátor Vidu Gunaratna přerušil své studium, čímž mu bylo ukončeno členství.
Na základě Volebního a jednacího řádu AS FAMU, článku 2, odstavce 9 a článku
3, odstavce 2, písmene a) a Volbeního protokolu doplňujících voleb do AS FAMU
16. a 17. února 2016 byla kooptována Yvonna Teysslerová.
Dle Volebního a jednacího řádu AS FAMU, článku 2, odstavce 9, hlasovali o
kooptaci členové AS FAMU takto:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Návrh programu:
1) Jednací řád Umělecké rady FAMU
2) Závěrečná zpráva pedagogů metodologického semináře
3) Různé
Proběhla diskuse nad návrhem programu. I. Trajkov navrhl, aby bod 2) byl
přesunut na další zasedání, a to z důvodů pozdního zaslání návrhu V. Janečka a
umožnění vyjádření vedení školy, které je ve zprávě kritizováno. Proběhla
diskuse o posunutí, T. Janáček konstatoval, že V. Janeček zaslal návrh pozdě (i
co se týče zákona i interního pravidla 5 dnů), ale navrhuje se vypořádat již dnes.
L. Greiner navrhl protinávrh bez bodu 2, který nebyl dodán v zákonné lhůtě a byl
by tak přesunut na další nejbližší zasedání AS FAMU:
1) Jednací řád Umělecké rady FAMU
2) Různé
PRO: 4 PROTI: 4

ZDRŽELO SE: 0

	
  
Pro návrh:
PRO: 4

PROTI: 4

ZDRŽELO SE: 0

Proběhla diskuse ohledně nastalé situace a zařazení bodu 2 a proběhlo znovu
hlasování o návrhu:
PRO: 7

PROTI: 1

ZDRŽELO SE: 0

Program byl schválen.
1) Jednací řád Umělecké rady FAMU
M. Vajchr z pověření děkana Holého představil návrh nového Jednacího řádu
Umělecké rady FAMU. Kvůli novelizaci zákona došlo k aktualizaci řádu.
T. Janáček se zeptal na změny oproti staré verzi. M. Vajchr vysvětlil změny,
které byly implementovány v návaznosti na novelu zákona o VŠ. Proběhla širší
diskuze ohledně změn.
Hlasování o návrhu nového Jednacího řádu Umělecké rady FAMU:
PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

2) Závěrečná zpráva pedagogů metodologického semináře
Ivo Trajkov otevřel diskusi a řekl, že by bylo dobré na další zasedání pozvat obě
strany, aby se k tomu mohly vyjádřit. Podle P. Marka jsou ve zprávě tři body, se
kterými by se mohl AS FAMU zabývat. M. Vajchr představil proces schvalování
předmětů a upřesnil procesní postupy. Zmíněný předmět nespadá pod žádnou
katedru, ale přímo pod fakultu. Proběhla diskuse nad kompetencí senátu ohledně
schvalování ročních učebních plánů oborů.
Celofakultní předměty jsou v kompetenci vedení fakulty. AS FAMU schvaluje
studijní plány oborů, ne konkrétní předměty.
P. Klimešová navrhla, aby se společně potkal V. Janeček, P. Kubica a děkan Z.
Holý a nastalou situaci spolu probrali a vyřešili.
Doporučujeme, aby se obě strany potkaly a pokusily situaci vyřešit.
Pokud nedojde k uspokojivému výsledku, zařadili bychom tento bod na
další zasedání AS FAMU za přítomností obou stran.
PRO: 6

PROTI:0

ZDRŽELO SE: 2

Ivo Trajkov se omluvil ze zbytku jednání, z jiných pracovních důvodů.
Předsedajícím jednání se stal J. Syruček. Zapisuje P. Klimešová.

	
  
3) Různé
1. Podlicenční smlouva – návrh z vedení
- 1. FAMU – zaměnit za AMU
- Mlčenlivost – může být práce studenta na FAMU předmětem
Mlčenlivost? Proběhla diskuse zda se týká smlouvy nebo obsahu díla.

2. P. Klimešová navrhla zařadit na program dalšího zasedání AS FAMU
Festivalové strategie FAMU a s tím spojenou agendu a přizvat k tom
děkana FAMU Zdeňka Holého.
3. L. Greiner se dotázal na schvalování nového Jednacího řádu AS FAMU čekáme na výsledek z AS AMU
4. T. Janáček navrhl:
AS FAMU vyzývá děkana v reakci na jeho email ze 4. 1., aby připustil
k diskusi o budoucí podobě koprodukcí na FAMU i odbornou veřejnost.
PRO:6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

5. Š. Šimlová seznámila AS FAMU s průběžným stavem podnětů a připomínek
z řad členů akademické obce FAMU.
6. P. Klimešová navrhla:
AS FAMU vyzývá děkana FAMU Zdeňka Holého a tajemníka Jindřicha Kolka
k vyjádření na příštím zasedání AS FAMU, zda by v exponovaných
obdobích (zkouškové období, období před klauzurami) mohly být budovy
škola otevřeny nepřetržitě a mimo tato období od 8:00 do 0:00.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Další termín zasedání bude oznámen do 20. 2. 2017 na webu FAMU.

První část zápisu:
Zapsal: Jan Syruček
Za správnost: Ivo Trajkov
Druhá část zápisu:
Zapsala: Pavla Klimešová
Za správnost: Jan Syruček

