ZASEDÁNÍ AS FAMU 27. 3. 2019
Přítomní senátoři: Greta Stocklassa, David Jařab, Eliška Děcká, Klaus Fuxjäger, Petr Kubica, Martin
Kohout, Petr Marek
Nepřítomní senátoři: Jindřich Keil, Pepa Lubojacki
Hosté: Tomáš Janáček, Ondřej Zach, Štěpánka Šimlová

Program zasedání:
1. Volba předsedy a místopředsedy AS FAMU
2. Podnět Štěpánky Šimlové ohledně nostrifikace diplomů.
3. Různé

Hlasování o programu:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0

1. Volba předsedy a místopředsedy AS FAMU
Volba nového předsednictva
Martin Kohout vede (jako senátor s největším počtem hlasů získaných v posledních volbách) prozatímně
zasedání a ptá se, zda má někdo návrh na volbu předsedy. Petr Marek si myslí, že by předsedkyní mohla být
Eliška Děcká, protože má právnické vzdělání. David Jařab souhlasí, neboť vzhledem k předchozím
zkušenostem by toto mohlo být výhodou. Také by bylo dobré, kdyby to nebyl žádný „superaktivní umělec“
vzhledem k časové nepředvídatelnosti s tím spojené. Petr Marek nominuje Elišku Děckou, žádné další
návrhy nejsou. Eliška Děcká souhlasí, upozorňuje jen, že by byla nerada, kdyby všechny povinnosti zůstaly
jen na ní. David Jařab souhlasí, je důležité se navzájem zastupovat a být solidární. Rozprava je u konce,
hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
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Návrh byl schválen. Eliška Děcká je předsedkyní senátu.
Martin Kohout předává slovo předsedkyni senátu. Eliška Děcká navrhuje Martina Kohouta jako
místopředsedu. Tomáš Janáček si myslí, že je dobré, když je místopředsedou student, neboť některá agenda
se týká vyloženě studentské komory. Místopředseda z řad studentů mu připadá jako praktické řešení. Petr
Kubica souhlasí. Martin Kohout nominaci přijímá. Žádné jiné nominace nejsou. Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl schválen. Martin Kohout je místopředsedou senátu.
Klaus Fuxjäger vysvětluje, že se hlasování zdržuje, protože kandidáty nezná. Nemá nic proti nikomu, ale
nechce hlasovat pro někoho, jehož program nezná.

Překlady do angličtiny a nastavení lepší komunikace se zahraničními studenty FAMU
Klaus Fuxjäger dodává k tématu voleb, že byla veliká škoda, když programy jednotlivých kandidátů nebyly
publikovány i anglicky. Eliška Děcká doplňuje, že samotné předvolební setkání bylo simultánně tlumočeno
do angličtiny. Tomáš Janáček dodává, že byl zklamaný, že při organizaci pléna složitě zařizoval nákladný
překlad a potom nepřišel ani jeden zahraniční student. Ondřej Zach: to bude chvíli trvat. Mluví se také o tom,
že by bylo dobré překládat do angličtiny i zápisy ze zasedání senátu a jakou formou. David Jařab: to se nedá
dělat pokoutně, to jsou tuny textů. Není to úplně rozhodnutí senátu, je to na zaměstnání jednoho překladatele
pro FAMU. Ondřej Zach: je to postupný proces. Strukturně tady jeden člověk, co všechno překládá, zatím
není. Mohla by se tedy nějaká taková pozice navrhnout.
Petr Kubica si myslí, že by bylo dobré, aby byly zápisy v angličtině. David Jařab: jsme povinni zveřejnit
zápis do 7 dnů ze zasedání a to je také problematické to stihnout. Anglický zápis by byl zveřejněn nejspíše až
po dalších 7 dnech. Štěpánka Šimlová: mluvíme o pětině studentů, nejspíš se nemusí zápisy překládat v
celém rozsahu, možná by ale bylo dobré, kdyby někdo udělal alespoň shrnutí. Klaus Fuxjäger zmiňuje
časopis Hobulet, který vydává Praha 7, kde je vždycky resumé vietnamsky, anglicky i rusky. Ondřej Zach si
myslí, že je v každém případě dobré dělat malé kroky vpřed. Škola se postupně musí naučit být dvojjazyčná.
Eliška Děcká navrhuje udělat prozatímní řešení, napsat vždy anglickou sumarizaci a přidat k ní email na
kontaktní osobu, která informace může případně doplnit a dovysvětlit. Petr Marek si myslí, že sumarizace by
mohla být problematická, že by se všichni dvě hodiny hádali o jedno slovo, navrhuje zápisy překládat úplně.
Ondřej Zach: v dvojjazyčných smlouvách se také určuje, že český text je výchozí. S děláním sumarizací je
problém ohledně vybírání sumarizace, je to další práce a různá dilemata, možná by tedy bylo jednodušší a
rozumnější dělat překlad celého zápisu.
Tomáš Janáček radí: jestliže se senát shodne na tom, že by bylo dobré zápisy překládat, potom je na
předsednictvu, aby oslovilo děkana a snažilo se s ním vyjednat finanční podmínky. Ondřej Zach nabízí za
FAMU International spolupráci a podporu. Petr Kubica zmiňuje, že za dobrý krok považuje kontaktní osobu
pro studenty, kteří by něco potřebovali objasnit. Otevírá se ještě otázka překladu příloh k/ze zasedání senátu.,
David Jařab a Petr Kubica si myslí, že to je nezbytné. AS FAMU to ovšem není schopen technicky
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zajišťovat. Chceme-li, aby překlady zápisů nebyly jen formální záležitostí, ale skutečně informativní, je třeba
přeložit opravdu všechno.

Usnesení:
AS FAMU považuje za nutné, aby oficiální písemné výstupy AS pro akademickou obec byly na webových
stránkách FAMU k dispozici také v angličtině. Pověřuje předsednictvo AS, aby v tomto vyjednalo
spolupráci s vedením školy.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0

2. Podnět Štěpánky Šimlové ohledně nostrifikace diplomů
Nostrifikace
Štěpánka Šimlová: Před šesti týdny studijní oddělení náhle napsalo studentům velmi necitlivým způsobem,
že nemůžou přistoupit k státní závěrečné zkoušce, pokud nepředloží nostrifikaci. Problém vypadal zpočátku
nevinně, ovšem ukázalo se, že je vše mnohem složitější, neboť magistrát nařizuje například přepočítání
hodin nebo třeba dodělat si zkoušku z fyziky apod. Magistrát řekl, že tento administrativní proces může trvat
i rok a půl. Studijní oddělení vedlo zvláštní komunikaci a studentům vlastně řeklo, že diplomy nedostanou.
Otázkou tedy je, co udělat se studenty, které jsme již přijali za úplně jiných podmínek a jak k tomu připravit
nové studenty. To se samozřejmě rozneslo po sociálních sítích: “nechoďte tam, nechají vás studovat dva
roky, budete jim platit školný a potom vám nedají diplom”. Pět nebo šest týdnů zpátky proběhla tahle bouře,
od té doby jsme vedli diskuzi s rektorátem. Samozřejmě studenti i jejich rodiče se vzbouřili. Dotýká se to
všech zahraničních studentů.
Ondřej Zach k nostrifikacím: Od loňského roku jsme našli kostlivce ve skříni, co se týče ověřování diplomů
našich zahraničních studentů. Zákon z roku 1998 o vysokých školách toto upravuje způsobem, kterým to
určitě školy spíše nedodržovaly. To není tak, že by nastupující studenti neměli dostatečné vzdělání, nebo že
by své vzdělání nedokládali. Nostrifikace je velmi komplikovaný proces. Tlak nejspíš přišel z ministerstva
na rektorát a z rektorátu na naši fakultu. Nostrifikace se týká studentů v bakalářském i magisterském
programu. V magisterském programu většinou nejsou nostrifikace tak komplikované, neboť nostrifikaci
zajišťuje škola. Do budoucna bude moci i bakalářské nostrifikace snad zařizovat FAMU.
Formulace studijního oddělení byly takové, že bez nostrifikace není možné jít ke státní závěrečné zkoušce.
Což byla formulace nešťastná- především protože to tak není. Nostrifikace se vztahuje především k promoci,
studenti zkoušku složit můžou. Eliška Děcká: studenti tedy můžou být přijati bez doložených dokladů?
Ondřej Zach: to je možné, neboť je nutné tyto doklady doložit před dokončením studia.
Ondřej Zach: to je obecně téma toho jak se Česká republika chová k lidem, kteří se sem chtějí přistěhovat.
Dochází k absurdním situacím, že musí nostrifikovat svoje dokumenty na českém velvyslanectví
v zahraniční zemi, kde diplom získali, ačkoliv tam už třeba nežijí a potom ho ještě musí nechat přeložit za
hodně peněz. Ochota některých úředníků je opravdu minimální a tím se tento proces stává naprosto
neprůchodný.
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Řešení současné situace
Ondřej Zach: Studentům jsme nabídli právní pomoc na základě plné moci a vstupujeme s magistrátem do
jednání. Výhodou je, že zjistíme, jak správně dělat středoškolské nostrifikace. Eliška Děcká: kolika studentů
se tento problém do budoucna bude týkat? Ondřej Zach bude se to týkat všech studentů v bakalářském
programu. Greta Stocklassa dodává, že i ona má například nostrifikaci, týká se to tedy i studentů z českého
programu se středním vzděláním ze zahraničí. Její osobní zkušenost je, že se jedná o zdlouhavý a finančně
nákladný proces a ptá se, zda FAMU pomůže studentům i po finanční stránce. Ondřej Zach: náklady, které
zaplatili navíc, kvůli úřední šikaně, se jim budeme snažit proplatit. David Jařab by k tomu chtěl dodat, že
například na KR je polovina studentů z jiných zemí a bylo by tedy dobré řešit problém nostrifikací
systematicky. Petr Marek: z logiky věci, jestliže toto nebylo u přijímaček uvedeno jako podmínka, měli
bychom jim tedy proplatit všechny výdaje s tím spojené. Petr Marek: nejhorší varianta tedy je, že diplom
dostanou později? Ondřej Zach: ke státní zkoušce zcela jistě půjdou, jediná věc, která může nastat je, že
diplom dostanou později. David Jařab: ovšem to je jediný relevantní doklad o dokončení studia, kdyby
například chtěli nastoupit do práce nebo pokračovat ve studiu. Ondřej Zach: jediný problém, který by mohl
nastat je, že středoškolské doklady byly opravdu neplatné, v takovém případě by nepředání diplomu ovšem
bylo spravedlivé.
Elišku Děckou překvapuje, že někdo může nastoupit do studia bez nostrifikovaného diplomu. Na KAT musí
studenti donést nostrifikaci k přijímacím zkouškám nebo k zápisu. David Jařab: je otázka, jestli AS FAMU
má k tomu psát nějaké usnesení, když je to v procesu. Štěpánka Šimlová si myslí, že je dobré tuto situaci
monitorovat. Ondřej Zach k výdajům: všichni studenti byli požádáni, aby shrnuli všechny své výdaje. Ondřej
Zach neslibuje, že všechny budou proplaceny, jeho návrh je učinit nějaké vykompenzování. Eliška Děcká by
ráda viděla smlouvu o studiu, kterou studenti se školou podepsali.
Všichni přítomní se shodují, že problematika zahraničních studentů je mnohem širší, bylo by tedy dobré se k
ní v budoucnosti ještě vrátit. Ondřej Zach a Štěpánka Šimlová děkují a odchází.

Usnesení:
AS FAMU bere na vědomí kroky vedení k pomoci studentům s nostrifikací předložené panem proděkanem
Zachem. Podporuje jak aktuální pomoc studentům třetího ročníku bakalářského programu tak především
plošné řešení problému do budoucna. Současně doporučuje zveřejnění jasně definované metodiky (v ČJ a
AJ) jak v těchto případech postupovat a zlepšit v tomto ohledu komunikaci se studenty.

Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
3. různé
Rozpočet
Eliška Děcká by byla ráda, kdyby se k rozpočtu mohl přizvat i nějaký nestranný a ekonomicky vzdělaný
člověk. David Jařab: bylo by dobré požádat pana tajemníka, aby byl poslán rozpočet také za minulý rok a
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správa o hospodaření, aby šlo lépe reflektovat případné změny, nárůsty, poklesy. Všichni se shodují, že by
bylo dobré poslat detailnější explikaci k rozpočtu, která vysvětlí Ony zmiňované změny. Také by bylo dobré
se sejít s nějakým expertem. Greta Stocklassa požádala o zaslání materiálů ve formátu PDF pro lepší práci
s nimi.
Etická komise a debata o schválení/neschválení děkanem navrhovaného kandidáta Tomáše Hříbka
David Jařab si myslí, že by bylo dobré, aby tito lidé působili s co největší aurou moudrosti, spravedlnosti a
nezávislosti. Má problém s tím, že neví, jak bude vůbec etická komise definována a byl by rád, kdyby se to
více osvětlilo. David Jařab: čím rozumnější a komplexnější lidé to budou, tím menší hrozí riziko, že by
etickou komisi zneužívali jako nástroj moci a řešili by v ní malichernosti. Klaus Fuxjäger: nebylo by lepší
promluvit si o tom s děkanem? Možná by bylo dobré pozvat někoho, kdo by vysvětlit k čemu tedy etická
komise má sloužit.
Petr Marek připomíná, že jediné kritérium pro členství v etické komisi je, že se musí jednat o akademického
pracovníka. Greta Stocklassa: vždyť je to úplně absurdní, vůbec neví, proč by taková komise měla být. Proč
by měl být nějaký filosof etičtější, než někdo jiný. Greta Stocklassa nerozumí tomu k čemu komise má být a
jak má zvolit člověka, který by tam měl být, když neví, k čemu by měla být. Aby se v komisi nakonec
neřešilo, co kde někde řekl. Petr Marek: když budou v komisi rozumní lidé, tak to nikdy řešit nebudou.
Tomáš Janáček: orgán se zvolí a potom si vlastně zvolí, co bude dělat. David Jařab: je také těžké někoho
přesvědčit, aby chtěl tuto funkci dělat, když vlastně ani neví, co bude dělat a s jakými lidmi. Všichni se
shodují, že by se náplň etické komise tedy měla více osvětlit a až potom je možné diskutovat o jednotlivých
kandidátech.
Usnesení:
AS FAMU se prozatím necítí dostatečně kompetentní hlasovat o návrhu pana děkana o obsazení pozice v
etické komisi AMU Tomášem Hříbkem. Pro své lepší informované rozhodnutí by potřeboval jasnější
definici náplně činnosti etické komise. Zároveň by přivítal více návrhů.

Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Konec zasedání AS FAMU. Další termín zasedání se domluví po internetu.
Zapsala Anna Petruželová, schválila Eliška Děcká.
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