ZASEDÁNÍ AS FAMU 7. 1. 2019
Přítomní senátoři: Helena Bendová, Tomáš Janáček, Petr Marek, Pepa Lubojacki, Greta Stockalssa, David
Jařab, Jindřich Keil, Pavel Rejholec
Nepřítomní senátoři: Vít Klusák
Hosté: Zdeněk Holý, Martin Kohout, Natálie Antoňáková, Petr Salaba, Miloš Vojtěchovský, Tomáš Šťastný,
Pavel Marek, Václav Moravec, Ladislav Greiner, Petr Michal, Michael Jiřinec, Eduard Belšán, Nora
Štrbová, Hannah Saleh, Honza Polák, Roger Nichols, Vojtěch Kunc, Matěj Paclík, Martin Řezníček, Zora
Čápová, Martin Imrich, Martin Blažíček, Marek Vajchr, Karolína Nováková, Věra Starečková, Jiří Vlach,
Anna Bělková, Yvonne Teyslerrová, Juliana Moska, Anežka Fišárková, Zdeněk Chaloupka, Ondřej
Vavrečka a další členové akademické obce

Návrh programu:
1. Výroční zpráva FAMU za rok 2017
2. Podnět děkana o nedemokratickém fungování AS FAMU
3. Podnět Pavla Marka o žalobách na rektora
4. Podnět Jaroslava Brabce o vtipu Tomáše Janáčka na Facebooku
5. Podnět Heleny Bendové o nevypsání přijímacího řízení do doktorského studia v roce 2019/20
6. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FAMU
7. Různé
Helena Bendová navrhuje informaci o CASu, kterou původně chtěla pořešit v rámci bodu 2, přesunout do
různého. Také by v rámci různého vysvětlila své důvody odchodu ze školy a je třeba v rámci různého
informovat o proběhlém hlasování senátu per rollam.
Hlasování o programu:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Program zasedání byl schválen.
Zdeněk Holý má technickou poznámku: Dnes se řešila na vedení AMU etická komise, je to nešťastně
formulované. Za FAMU tam musí být akademický pracovník, ale není řečeno z jaké školy - někdy v únoru
se to bude muset vyřešit. Zdeněk Holý navrhuje člena etické komise a AS FAMU jej schvaluje. Tomáš
Janáček: Na AS AMU bylo řečeno, že toho člena může navrhovat i senát. Zdeněk Holý: Dnešní informace
byla, že jej navrhuji já.
Helena Bendová informuje, že několik věcí se do dnešního programu nevešlo a budou případně příště:
děkanův podnět o nepřístojnosti milostných vztahů mezi pedagogy a studenty, podnět pana tajemníka
ohledně vyjádření Heleny Bendové o bossingu a včera přišel podnět od Martina Řezníčka o podpoře Petra
Fischera.

1. Výroční zpráva o činnosti FAMU za rok 2017
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Helena Bendová začíná rozpravu. K rozpravě nikdo nic nemá, výroční zpráva byla již dvakrát na senátu
diskutována a byla upravena podle poznámek senátorů. Může se tedy hlasovat.

Návrh usnesení:
AS FAMU schvaluje Výroční zprávu o činnosti FAMU za rok 2017.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Podnět děkana o nedemokratickém fungování AS FAMU
Děkan poslal podnět, že senát je zaujatý v tom, které podněty projednává a které ne v závislosti na jejich
tématech a na tom, kdo podněty navrhuje. Helena Bendová si myslí, že to je v podstatě osm podnětů v
jednom podnětu - aby se k tomuto vyjádřila přesně, možná trochu zdlouhavě (za to se předem omlouvá), tak
k tomu napsala písemné vyjádření, které by přečetla. Je to podle ní obecně podnět o střetu pravomocí a
povinností mezi senátem a děkanem. Než se dostaneme k podnětu samotnému, ráda by nejprve ale probrala
jednu věc: v jednom z bodů se objevilo velice závažné nařčení, děkan píše o podezření ze zneužití veřejných
peněz ze strany senátorů. Chtěla se zeptat, na základě čeho o tom Zdeněk Holý hovoří.

zpronevěra
Ta idea není Zdeňka Holého, napadla Ladislava Greinera. Děkan říká, že to je možnost a vychází z toho,
jestli z právní analýzy vycházely i vaše soukromé žaloby na rektora. Helena Bendová: Zpronevěra veřejných
peněz je trestný čin, za který může jít člověk do vězení na dva roky, toto není takové to běžné dohadování
se, které tu obvykle vedeme. Připadá jí nepochopitelné tohle řešit na senátu, zpronevěra se musí řešit na
policii, to nejde řešit přes senát. Zdeňka Holého zajímalo, zda-li tu analýzu použili na své soukromé žaloby.
Ladislava Greinera napadlo úplně to stejné. Tlesknul. To jsou peníze fakulty, to není na vaše soukromé
žaloby. Helena Bendová: Zpronevěra je, že by se ta analýza nepoužila takovým způsobem, jakým se má
použít. Ladislav Greiner žádá senátory, aby vrátili fakultní peníze. Svezli jste se na vlně peněz AMU. Moc
by chtěl, aby tato otázka byla zodpovězena. Tomáš Janáček upozorňuje, aby se neskákalo do řeči. Helena
Bendová pozvala, vzhledem k tomu, že téma té analýzy se objevuje na zasedáních senátů už počtvrté,
zpracovatele oné právní analýzy pana advokáta Belšána, který by mohl osvětlit mj. i tu otázku zpronevěry.
Ladislav Greiner vstupuje do debaty, Tomáš Janáček upozorňuje, že se o slovo hlásí. Láďa Greiner mluví
dál, ovšem takhle to nefunguje, upozorňuje Helena Bendová, slovo dala panu Belšánovi.
analýza
Eduard Belšán se představuje. Na analýze bylo stráveno něco mezi 25 až 30 hodinami - bylo fakturováno 18
a půl hodiny. Ta analýza má 15 stran textu. i kdyby se jedna stránka dala psát 45 minut, jenom napsáním
toho textu jsme strávili nejméně 12 hodin. Faktická a odborná práce byla fakturována v rozsahu 6 hodin.
Kategoricky se ohrazuje proti tomu, že ty hodiny nadsazovali, ve skutečnosti to bylo právě naopak.
Dozvěděl se také informaci, že podle děkanátu by se veškeré práce na žalobě a soudním sporu měly vejít do
50 000 Kč, pan právník si to nemyslí. Je třeba si uvědomit, že v momentě, kdy není sjednaná jakákoliv jiná
odměna, se vychází z vyhlášky ministerstva spravedlnosti, která určuje odměnu advokáta. V případě
správního řízení je tam určena fikce hodnoty sporu. Ta fikce je nastavená na 50 000 Kč, ale to neznamená,
že hodnota fakturovaných právních služeb odpovídá těmto 50 000 Kč. Těch jednání může být mnoho, soud
může vyzvat k doplnění žaloby nebo jiným krokům, které budou advokáta nutit k nějakým krokům.
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Rozhodně nelze čekat, že se to skončí při prvním jednání smírem. Ladislav Greiner se ptá, kdo zadal pokyn
k vypracování analýzy. Eduard Belšán: Pracovali jsme pro AS FAMU. Eduard Belšán si psal s děkanem
několik zpráv ohledně jeho tvrzení, že analýza byla vypracována až v září – v září byla scanována.
Helena Bendová se ptá na tu zpronevěru. Eduard Belšán k tomu bude suše právnicky reagovat. Zpronevěra
je užití věci, v tomto případě peněz, v rozporu s tím, k čemu byly svěřeny. Analýzu neproplácel senát, v
rámci fakultních prostředí existují interní postupy proplácení faktur. Pokud se bavíme o tom, že finanční
prostředky byly užity v rozporu s účelem, pak by musely být použity v rozporu s tím, co bylo pro daný
subjekt provedeno. Pro subjekt byla provedena analýza. Musely by být ty peníze použity na něco jiného, než
bylo uvedeno. Ladislav Greiner vykřikuje. Tomáš Janáček ho upozorňuje, aby nevykřikoval.
faktura
Eduard Belšán: Analýza byla provedena a předložena. Na základě těchto prací byla vystavena faktura,
faktura byla školou proplacena. Prostředky užil příslušný plátce v souladu s účelem. Byť to AS FAMU
objednával, tak se bavíme o tom, kdo to proplácel, protože ten pracoval s finančními prostředky. Není
možné se tedy bavit o tom, že někdo jiný, třeba člen senátu, ty prostředky zpronevěřil. Proces schvalování
není závislý na AS FAMU, je závislý na jiných orgánech dané instituce. Jestli měl někdo obavy, že se
nejedná o řádně zpracované služby, mohl se na to dotazovat. Probíhala v tomto smyslu komunikace mezi
děkanem a Eduardem Belšánem, následně byla povolena fakturace. Zdeněk Holý podotýká, že v té době nic
o soukromých žalobách nevěděl. Eduard Belšán: Na těchto žalobách má kancelář nepracovala. Padá zde
opakovaně, že ta analýza by měla být výlučně použitelná pouze pro FAMU a neměla by být přístupná žádné
třetí osobě. Z právního hlediska si nemyslí, že je to správně. Analýza není autorským dílem, je to něco jako
návod, je to odborný, technický text. Ta analýza není výlučně využitelná jen pro subjekt, který ji platil zaregistroval, že analýza byla zveřejněna na stránkách školy, kdokoli ji může použít. Žaloba je také veřejná,
do toho spisu má přístup každý, kdo prokáže právní zájem. Jestliže je analýza i žaloba k dispozici,
nemůžeme se bavit o tom, že ji nikdo jiný než FAMU nemůže použít. I kdyby došlo k citaci či převzetí
textace té analýzy, nemůžeme se bavit o zpronevěře, protože ta analýza nebyla nikdy užita v rozporu
s účelem. Pokyn k proplacení navíc dává úřad děkana. Zdeněk Holý: V té věci byla sdílená zodpovědnost,
zcela záměrně. Eduard Belšán říká, že i při sdílené zodpovědnosti byl ještě někdo jiný než senát zodpovědný
za to proplacení. Zdeněk Holý tvrdí, že pojem zpronevěra nikdy nepoužil. Senátoři oponují, že to Zdeněk
Holý řekl na minulém zasedání. Helena Bendová shrnuje, že použití slov jako zpronevěra nebo zneužití
veřejných peněz je zcela neadekvátní z několika důvodů, které, jak doufá, vysvětlil pan advokát. Analýza
vznikla, vznikla na ni objednávka, ta byla řádně schválena, bylo požádáno o její proplacení, to bylo také
schváleno. Helena Bendová žádá, aby pokud někdo chce vznášet obvinění ze zpronevěry, aby to řešil jiným
způsobem než na senátu, kde se jen planě vznášejí takováto závažná obvinění.
křičení
Láďa Greiner: Vy jste utekli od podstaty mého podnětu, Helena Bendová: Tvůj podnět není vůbec
projednávaný. Ladislav Greiner není schopen dohledat, kde se AS FAMU usnesl na zadání analýzy. Na
žádném veřejném zasedání nebylo, že se senát usnesl na zadání analýzy. Ladislav Greiner zpochybňuje, že
to je aktivita senátu, neboť senát o tomto nikdy nejednal. Žádá AS FAMU o vrácení peněz. Helena Bendová
podotýká, že podnět Ladislava Greinera se dnes neprojednává, neboť není na programu, a doporučuje přečíst
si zápis zasedání ze srpna, kde senát jasně odsouhlasil právní služby v souvislosti s žalobou.
Ladislav Greiner křičí: Kdy se odhlasovalo zadání analýzy? Tomáš Janáček křičí, aby nekřičel, nemůžeme
na sebe křičet jako na tržišti.
září
Petr Marek: Většina těchto věcí se zodpověděla v září. Místopředseda a předseda mají právo jednat za
akademický senát, zadat analýzu, s tím rizikem, že to třeba nebude proplaceno. Ladislav Greiner stále
vykřikuje. Pavel Marek se chtěl taky zeptat, kdy to bylo projednáno. Helena Bendová: Je to v zápisu ze září.
Pavel Marek a Ladislav Greiner žádají vrátit se k zápisu ze září. Eduard Belšán: Padají zde požadavky, aby
senát vracel finanční prostředky - zní to zajímavě, jenomže proplacení té faktury a její schválení nešlo přes
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senát, ale přes děkana. Ve lhůtě, kdy měla být splacena faktura, mohlo dojít k jejímu rozporování, ale
nedošlo. Zodpovědnost není tedy jenom na senátu, zodpovědný za to je primárně děkanát, i kdyby tam bylo
dvoustupňové schvalování ve smyslu senát a pak děkanát. Václav Moravec se ptá, jestli by to tedy měli
zaplatit napůl.
Zdeněk Holý: Vzniká zásadní otázka. Rozhodnutí o analýze vzniklo evidentně před zasedáním senátu a
otázka je, zda-li je to v pořádku a vůbec se to takto může dělat. Věděl třeba Pavel Rejholec o zadávání té
analýzy? Helena Bendová: 6. 8. bylo zasedání, kam byl Pavel Rejholec pozván a nepřišel. Na tomto
zasedání senát odsouhlasil právní služby v souvislosti s žalobou. Jak bylo řečeno už v září, ano, ta analýza
byla zadána předem, ale s tím, že kdyby to pak nebylo odsouhlaseno senátem, tak tím pádem bych jí platila
sama.
Petr Salaba říká, že si našel ten zápis ze září a píše se tam opravdu, že to skutečně zadala dřív, na svoje
vlastní riziko. Ladislav Greiner: Ona sama si to zadala, ne senát! Někteří lidé říkají, aby Ladislav
poslouchal, když někdo něco říká. Miloš Vojtěchovský navrhuje vyvést Ladislava Greinera.
antidatování
Petr Salaba mu rozumí, zní to, jakože si něco antidatovali, a ono to tak skutečně je, Helena Bendová
skutečně analýzu zadala sama s rizikem, že kdyby to senát neschválil, zaplatila by jí sama, jenomže senát ji
6. 8. schválil. David Jařab: Co je vlastně za problém? Senát se na základě jistých indicií rozhodl, že chce
odvolat děkana. Jsou tu dvě strany, které se rozcházejí v pohledu na demokratické fungování školy v této
věci, neshodli se a obrátili se proto na soud. Jde jen o to, zda rektor měl nebo neměl právo neodvolat děkana
v té situaci. To by mělo zajímat všechny, kdo se v té věci neshodnou, včetně pana děkana. Byla tam lhůta,
do kdy se žaloba musela podat, fyzicky nebylo možné analýzu zadat po zasedání senátu. Proto Helena
Bendová na sebe vzala riziko toho, že by analýzu zaplatila sama. Nejedná se o žádné soukromé účely a
zájmy, jedná se o to, zda rektor měl nebo neměl právo to udělat takto.
David Jařab se ptá Ladislava Greinera a děkana, zda-li skutečně nechtějí, aby tento případ došel k soudu,
aby se rozhodlo, která strana byla v právu. Ladislav Greiner to nechce, protože se ztotožňuje s tím, že o tom
rozhoduje rektor, jak je to v zákoně. Ladislav Greiner by senát podpořil, kdyby byl býval nelhal. Shoduje se
s judikaturou, že rozhoduje rektor. David Jařab si myslí, že to směřuje k tomu, aby žaloba neproběhla a
připadá mu to nefér. To, že si někdo myslí, že něco má být nějak a někdo jiný jinak, naše spory nevyřeší.
Zdeněk Holý tu žalobu považuje za zbytečnou vzhledem k červencové judikatuře. Ale respektuje právo
senátu se na soud obrátit, jediné, co rozporuje, je výše nákladů. Je otázka, jestli je možné, že předsedkyně
senátu zadá právní analýzu. Helena Bendová: Na základě čeho to není možné? V jednacím řádu je napsané,
že může jednat jménem senátu. A poté to bylo jednohlasně schválené senátem. Tvrdí děkan, že neplatí
jednací řád? Podle Zdeňka Holého nedošlo dřív k tomu, že by předseda senátu objednával nějaké služby.
Helena Bendová podotýká, že v červenci neexistovalo v jedacím řádu senátu hlasování per rollam a nebylo
možné najít dřívější termín zasedání senátu, i když se o to snažila. Ovšem už se o tom na zasedáních senátu
mluvilo čtyřikrát, takže by se debata měla posunout dál.
Pavel Marek se ptá, jestli si může ty soukromé žaloby někde přečíst. Účastníci řízení mohou nahlédnout do
spisu. Helena Bendová upozorňuje Pavla Marka, že není účastníkem řízení. Tomáš Janáček upozorňuje, že
se bavíme o jedné devítině bodu dva. A je dalších šest bodů. Na Tomáše Janáčka to působí jako účelové
zdržování. Petr Salaba: Je pravda, že v zápise není k analýze nic, jenom k žalobě, že byla zpracovávána,
v čemž je asi i analýza. Petr Marek se ptá Eduarda Belšána, jestli může být žaloba bez analýzy. Eduard
Belšán si umí představit, že jsou takové subjekty, které zpracují žalobu bez analýzy. Dále rozporuje názor
děkana, že červencová judikatura ten spor vyřešila. Pan rektor vázal své rozhodnutí na diskreční pravomoc,
ale on ji neměl. On měl možnost – a o tom mluví ta judikatura z července – podrobit tu věc tzv. testu
proporcionality.
schvalování
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Eduard Belšán se vrací k tomu rozhodování o proplacení analýzy - senát nerozhoduje z hlediska hmotného
práva, nýbrž rozhoduje procesně, vydává usnesení. Bavíme se o tom, jestli senát mohl tu věc schválit nebo
nemohl. A schválit to mohl, i když dodatečně, takže je to nadbytečná otázka. Václav Moravec se omlouvá,
ale přestává tomu rozumět. Je standardní, že jiná advokátní firma dělá analýzu a někdo jiný psal žalobu?
Zdeněk Holý: Byla proplacena jen analýza a soudní poplatek. Eduard Belšán: Naše firma zpracovávala
pouze analýzu. U komplikovaných případů se klienti snaží mít co možná objektivní názor a snaží se získat
názory od víc advokátů, čili to nestandardní není. Pavel Marek se ptá, kdo pana advokáta platí? Eduard
Belšán sdělil, že se rád bude účastnit jednání, aby vyvrátil tvrzení ohledně údajně nadsazených hodin, což se
ho dotklo, a také se k němu dostalo to sdělení o zpronevěře, což je nešťastné vyjádření v situaci, kdy probíhá
několikakolové schvalování. Pavel Marek: Ale to je jenom váš právní názor, chybí druhá strana. Eduard
Belšán: Rozumí tomu, že ta situace je vyhrocená, osobně si ale myslí, že když se budou říkat pojmy jako
zpronevěra nebo krádež, nepovede to k uklidnění situace, pro toho, kdo to říká, z toho můžou plynout i
nějaké následky. Říká, že zde není jako zástupce senátu, je zde, protože zpracovávali ten text analýzy. Pavel
Marek: Bylo by asi zajímavé, kdyby bylo víc právních názorů, jinak souhlasí s tím, že to jsou těžký kalibry,
slova jako zpronevěra. Helena Bendová děkuje panu advokátovi, připadalo jí, že je to důležitý úhel pohledu.
Helena Bendová doufá, že jednání se bude dařit zrychlovat, protože celá dosavadní debata byla o jediné větě
z děkanova podnětu…

další body bodu 2
Helena Bendová čte své vyjádření:
„Děkan ve svém podnětu předneseném na zasedání 19. 11. 2018 napadá AS FAMU z mnoha závažně
vyhlížejících pochybení a z celkového nedemokratického a údajně diskriminačního jednání. Ve skutečnosti
jsou všechny jeho stížnosti v daném podnětu buď výsledkem až překvapivé neznalosti právních a vnitřních
předpisů, anebo se zakládají na nepravdivých či manipulativních informacích, případně oboje. Abych to
dokázala, budu muset bohužel poněkud zdlouhavě ukázat problematičnost jeho tvrzení na každém z bodů
daného podnětu:
Ad 1. „V emailu z 15.08.2018 jsem žádal předsedkyni AS FAMU o zveřejnění na stránkách AS FAMU naší
korespondence, v níž mě žádá o úhradu právních služeb v souvislosti s žalobou na rektora v rozsahu 50-70
hodin práce za cenu 2000 Kč/hod. Dodnes k tomu nedošlo.”
Děkan nemá pravomoc fakultní senát úkolovat a určovat mu jeho činnost, např. požadovat po senátu
zveřejňování interní komunikace mezi předsedkyní a děkanem, proto jeho neoprávněnému požadavku nebylo
vyhověno. Pokud chce děkan něco zveřejnit na webu FAMU, má sám k dispozici nástroje k tomu to učinit
např. v sekci vyjádření děkana. Zákon a Jednací řád AS FAMU jasně stanoví, co je senát povinen
zveřejňovat (krom návrhu nového Jednacího řádu senát zveřejňuje předem dokumenty, které budou
projednávány na dalším zasedání, a následně zápisy - viz ZVŠ § 27, odst. 3, a JŘ AS FAMU čl. 2, odst. 7 a
18), a interní komunikace mezi předsedkyní senátu a děkanem do toho nepatří.
Rovnou podotýkám, že 28. 12. jsme dostali od děkana další žádost, že máme něco zveřejnit a této
žádosti opět nebylo vyhověno. Tentokrát se jednalo o email jedné zaměstnankyně, který poslala senátu a na
který jí senát interně odpověděl – děkan nebyl ani autorem daného mailu ani jeho adresátem, takže je těžko
pochopitelné, na základě čeho nás žádá o zveřejnění cizí emailové komunikace. Nicméně i kdyby to byla jeho
emailová komunikace, opět platí, že děkan nemá právo po senátu požadovat zveřejnění čehokoli, senát není
nějaký děkanovi podřízený orgán určený ke zveřejňování jím vybraných dokumentů na webu FAMU.
Ad 2. „V emailu z 13. 09. 2018 žádám o projednání manipulace se zápisy AS FAMU, kdy zápis z hlasování
neodpovídal skutečnosti, ve které místopředseda AS FAMU na závěr procesu odvolávání definoval
kompetenci rektora AMU rozhodnout v případě odvolání děkana FAMU. Na podnět profesora Pavla Marka
byl zápis pozměněn, aby odpovídal skutečnosti. Změna v zápisu včetně původního znění nebyla v zápisu
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vyznačena. V souvislosti s žalobou na rektora jsou to závažné skutečnosti týkající se soudního řízení a není
možné s nimi svévolně manipulovat.“
Co se týče údajné „manipulace se zápisem“, kterou nám děkan vyčítá – naráží tím ve skutečnosti na jednu
jedinou větu v zápisu ze senátu 28. 5. 2018. Pavel Marek poslal 21. 6. stížnost, že ona věta („Návrh bude
putovat k projednání u pana rektora.“) je nepřesná a požadoval, aby v zápisu byla doslovná citace toho, co
tehdy Tomáš Janáček řekl („Následující postup bude takový, že ten návrh bude pokračovat k rektorovi, který
o něm rozhodne.“). Přestože by senát této žádosti nemusel vyhovět, protože zápis jen shrnuje a zobecňuje, o
čem se mluvilo, tak jsme daný zápis v červenci 2018 změnili tak, jak Pavel Marek požadoval.
Děkanovo expresivní obvinění z „manipulace se zápisy AS FAMU“ je jinak řečeno nepodložené a
vůči senátu dehonestační, protože senát postupoval korektním způsobem. Děkan bohužel nechápe či
předstírá, že nechápe, že zápis z nějakého zasedání je vždy jen shrnutím toho, o čem se mluvilo, a nejedná se
o doslovný přepis toho, co kdo říká. Je to pozoruhodně účelová neznalost, protože děkan sám má na starost
kontrolu zápisů mj. z kolegia děkana a např. zápis z několikahodinového mimořádného zasedání kolegia dne
15. 5. 2018 vynechává celou proběhlou diskusi a uvádí jen výsledné usnesení. Vzhledem k tomu, co bylo na
daném zasedání kolegia projednáváno, jak tam byla opakovaně zpochybňována legitimita senátu, jak se
znevažujícím způsobem diskutovalo o studentech, kteří senát podporují atd., je až bizarní, že v tomto
kontextu si děkan stěžuje na jednu větu ze zápisu AS FAMU, která byla navíc na základě došlé žádosti
upravena. Pokud u nějakého zápisu došlo k „manipulaci“ a je to opravdu na škodu vzhledem
k probíhajícímu soudnímu řízení, tak je to ve skutečnosti právě tento děkanem schválený zápis z kolegia 15.
5., nikoli zápis z AS FAMU 28. 5…
Obecně řečeno nicméně neexistují žádná závazná pravidla na vysokých školách pro psaní zápisů,
stejně jako pro případná errata zápisů, jak jsem si ověřovala s právníkem. Požadavky a stížnosti na senátní
zápisy, ale třeba i na zápisy z kolegia proto jaksi nemají v ničem oporu, v zákoně, ve vnitřních předpisech,
v praxi (protože ta je na různých školách různá), a jedná se pouze o rozhodnutí daného orgánu, jakým
způsobem zápis pojme, zda bude či nebude akceptovat žádosti o opravy a jakým způsobem je bude provádět.
Senát FAMU se dohodl na postupu v případě errat na svém zasedání 24. 9. s tím, že do budoucna bude u
oprav navíc uvádět datum, kdy k oné změně zápisu došlo. Každopádně je třeba zdůraznit, že AS FAMU
neporušil žádný zákon, vnitřní předpis nebo i jen třeba zavedenou normu, co se týče psaní zápisů a jejich
oprav, a děkanova stížnost je tudíž neoprávněná.
Ad 3) “V emailu z 29. 10. 2018 místopředsedovi AS FAMU Tomáši Janáčkovi jsem žádal o projednání toho,
kdo prosazoval dle dvou právních posudků neplatný statut Centra audiovizuálních studií, který je navíc v
rozporu s principy vysokoškolského zákona. Nestalo se.“
Jak jsem zmiňovala už v bodě jedna, děkan bohužel dostatečně nechápe své limitované pravomoci vůči
senátu jako orgánu, jehož funkce spočívá z velké části v kontrole děkana a jeho činnosti – i proto logicky
děkan nemůže senát úkolovat anebo si stěžovat na to, že senát nedělá to, co děkan chce. Děkan samozřejmě
může požádat o projednání jakékoli věci, ale neznamená to, že má senát automatickou povinnost tak učinit,
případně je na senátu, kdy se daná záležitost dostane na program jednání. Jak jsem si pro jistotu ověřovala i
na základě právní konzultace, pomineme-li záležitosti vyjmenované v ZVŠ, tak je senát svrchovaným
orgánem v tom, které zaslané podněty shledá jako závažné, a tedy vhodné k projednávání (viz JŘ AS
FAMU, čl. 7, odst. 2e, který praví, že senát má povinnost „projednávat závažné návrhy, stížnosti a dotazy“),
a které nezařadí na své jednání.
Co se týče konkrétního zmíněného případu: děkan senátu 29. 10. napsal, že žádá o „prošetření toho,
kdo prosazoval neplatný Statut CASu“. Nevím, proč ostatní senátoři tento podnět nenavrhli do programu na
jednání senátu, já k tomu měla několik důvodů: 1) Děkan nemá právo používat senát jako jakýsi svůj
„vyšetřovací“ orgán, který dělá pro děkana nějaké rešerše. Žádost na „prošetření“ toho, kdo „prosazoval
neplatný Statut“ na zasedání senátu, je nesmyslná – protože děkan si přeci může sám přečíst, kdo se jak a
kdy vyjadřoval v dané věci na zasedáních senátu. 2) Děkanův požadavek zpětně zkoumat a dělat veřejný
problém z toho, kdo co na senátu v rámci debaty řekl, vnímám jako snahu zastrašovat ty členy akademické
obce, kteří si dovolí vystoupit vůči děkanovi kriticky anebo mít odlišný názor. Je zásadní, aby se senát
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nenechal děkanem používat jako nástroj takovéto institucionální šikany, která se neslučuje s funkcemi
senátu definovanými v zákoně o vysokých školách. Je běžné, že v rámci debaty někdy padají nepřesné
informace a subjektivní názory a rolí senátu podle mne není trávit svůj čas zpětným dohledáváním a
veřejným pranýřováním toho, co kdo kdy řekl nebo neřekl. Standardní cesta při nespokojenosti
s informacemi uvedenými v debatě na zasedání je požádat AS prostě o errata zápisu, případně o zveřejnění
doplňujících informací k zápisu z daného jednání. 3) Pokud v rámci mailu o různých záležitostech je náhle
jedna věta, že děkan chce, aby senát něco projednal, a není přitom jasné, proč bychom to měli projednávat,
tak to nevnímám jako závažný podnět na senát. Podněty je třeba dávat písemnou formou a z podnětu by
mělo být zřejmé, jaký konkrétní problém má senát řešit, proč to spadá do jeho agendy a na základě jakých
materiálů má senát o oné věci rozhodovat. 4) Přestože jsem neshledala relevantním onen požadavek
prošetřovat, kdo co kdy na senátu řekl, informace o CASu a výuce společných předmětů, které nám děkan
v onom mailu 29. 10. poslal, mi přišly ve skutečnosti hodné zařazení na zasedání, protože se jedná o otázku
týkající se koncepčních a manažerských rozhodnutí děkana ve vztahu k fakultní teoretické výuce, která byla
opakovaně na AS debatována. Na CASu k tomu nicméně vznikal během prosince právní posudek, proto
logicky daná věc nebyla navržena na program dříve, ale až budou k dispozici všechny podklady.
Připomínám, že je pouze na rozhodnutí senátu, kdy kterou věc zařadí na program zasedání, takže
děkanovo rozhořčení, že to nebylo zatím zařazeno na jednání, je nutno považovat za nepřípadné.
Ad 4. „Nebyl zařazen podnět profesora Jaroslava Brabce týkající se nevhodného vyjadřování studentů na
Facebooku, ačkoli dle platného Jednacího řádu AS FAMU je povinností členů AS FAMU “c) Hájit zájmy
členů akademické obce bez ohledu na jejich postavení.”“
Profesor Brabec poslal 30. 10. 2018 na senát stížnost na jednoho studenta KDT kvůli tomu, že údajně
„neakceptovatelně komentuje a zesměšňuje pedagogy FAMU“, přičemž tato stížnost byla založena na
jednovětném vtipu daného studenta na Facebooku. V rámci AS FAMU jsme vedli interní debatu, zda to
zařadíme na jednání, převážil názor, že nikoli – nejen proto, že podle některých z nás se nejedná o závažný,
a tudíž relevantní podnět, ale primárně proto, že prohřešky studentů nespadají do agendy senátu, ale má je
na starost fakultní disciplinární komise (viz Disciplinární řád pro studenty AMU). Panu prof. Brabcovi
jsem 10. 11. odpověděla, proč to nebylo zařazeno na jednání, děkan, jenž byl v kopii, nicméně prohlásil, že
bychom neměli onen podnět ignorovat, protože údajně „na AS bylo několikrát deklarováno (…), že AS by se
měl zabývat všemi podněty členů AO“ – žádné takové usnesení AS FAMU ale ve skutečnosti neexistuje (a
bylo by navíc v rozporu s Jednacím řádem…).
Opakuji, že AS FAMU nemá povinnost projednávat vše, co je mu zasláno (viz mj. JŘ AS FAMU, čl. 7,
odst. 2e), a je znepokojující, že děkan v tomto odmítá respektovat jak rozhodnutí senátu coby orgánu, který
je a musí být na děkanovi nezávislý, tak zákon o vysokých školách, stejně jako vnitřní předpisy. Je
zodpovědností senátu, aby neakceptoval zjevně irelevantní podněty, které senátu v důsledku brání ve
vykonávání jeho kontrolní a koncepční funkce, protože odčerpávají čas a energii, které by senátoři měli
věnovat podstatným věcem – právě o to se ale děkan bohužel podle mě opakovaně snaží, důkazem je ostatně
právě i celý tento děkanův podnět.
Ad 5.“Člence akademické obce Evě Papouškové nebylo dosud odpovězeno na její email z léta Helenou
Bendovou, kdy ji příslíbila zaslání žaloby na rektora.“
Jedná se o nepravdivou informaci ze strany děkana. Paní Papoušková mne 22. 8. 2018 požádala o znění
žaloby na rektora. 29. 8. jsem jí odpověděla, že „žalobu máme v úmyslu nějakým způsobem pravděpodobně
zveřejnit, ale nemám k tomu sama mandát, musíme to rozhodnout po konzultaci s právníky a společně s
kolegy v senátu“ – čili rozhodně jsem jí neslíbila zaslání žaloby. Na zasedání AS FAMU 24. 9. jsme danou
věc (včetně žádosti paní Papouškové) řádně projednávali a výsledkem bylo zveřejnění naší právní analýzy,
viz zápis z daného senátu, čili děkanova stížnost je zcela nepodložená.
Co je na tomto bodě (ale i bodech 4, 6 a 7) pozoruhodné, je, že zde děkan odhaluje, jak aktivně a
systematicky hledá a zkoumá, kdo kdy na fakultě podal na senát jaký dotaz či podnět mailem a jak mu na
to bylo senátem odpovězeno třeba i jen v interní komunikaci, ve snaze najít proti senátu cokoli, co by mohl
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použít a senát dehonestovat, a to dokonce i v případech, kdy si daní členové AO na postup senátu sami
nestěžovali a kdy děkan nemá k dispozici pravdivé údaje.
Ad 6. „Nebyl zařazen na projednání podnět místopředsedy AS AMU Ladislava Greinera z 10.10. 2018
týkající se analýzy prý předcházející žalobu na rektora. (…) Tento podnět je zvláště důležitý, protože se
objevilo podezření ze zneužití veřejných peněz použitých na analýzu ve prospěch individuálních žalob na
rektora.“
Žaloba a náklady na ní byly veřejně projednávány na zasedáních AS FAMU 6. 8. a 24. 9. 2018 (v listopadu
dokonce také na AS AMU). Ladislav Greiner se daných zasedání AS FAMU nezúčastnil, a tedy nevyužil svou
možnost se senátu zeptat na doplňující dotazy k této záležitosti v čase, který pro to byl senátem určen; jeho
podnět navíc podle mého názoru obsahuje většinou dotazy na věci, které už byly zodpovězeny; plus daná
právní analýza je už dávno řádně interně schválena a proplacena, takže nevidím důvod o ní potřetí (!)
diskutovat. V rámci senátu jsem přesto vyvolala 2. 11. interní hlasování, zda někdo chce onen podnět zařadit
na jednání, zda jej někdo považuje za relevantní, ani jeden člen senátu tehdy takové přání neprojevil, takže
podnět nebyl zařazen na jednání. Jinak řečeno postup senátu opět v ničem neporušil ani zákon ani vnitřní
předpisy. Z obecného hlediska by senát podle mě neměl neúměrně zdržovat sebe sama i akademickou
obec navracením se k již opakovaně projednaným záležitostem.
Zatímco Ladislav Greiner z mého hlediska ve svém podnětu neklade nějaké zásadní nové dotazy,
děkanovo tvrzení, jímž obviňuje senát, resp. sebe sama (?!) ze zpronevěry fakultních peněz, tedy z trestného
činu se sazbou odnětí svobody až dva roky (viz trestní zákoník, č. 40/2009 Sb., § 206, odst. 1), považuji za
extrémně závažné a doufám, že má děkan pro toto obvinění důkazy. V opačném případě se totiž
pohybujeme dost možná spíše na poli trestného činu pomluvy ze strany pana děkana vůči senátorům.
Ad 7. „Na mimořádném zasedání AS FAMU ke hlasování o odvolání děkana profesor Pavel Marek zmínil,
že docent Vít Janeček způsobil významnou finanční ztrátu FAMU International, a že v době, kdy byl docent
Janeček předsedou AS FAMU, AS FAMU tuto kauzu tzv. zametl pod koberec. Docent Janeček bezodkladně
požádal tento akademický senát o prošetření, o stejné později požádal písemně profesor Marek. Pokud vím,
dodnes v této věci nebylo nic podniknuto, přestože to byla žádost obou stran. Vzhledem k tomu, jak bylo
jednání docenta Janečka často hájeno určitou částí současného Akademického senátu, zdá se toto jednání
účelové.“
Opět nepravdivé informace. Vít Janeček nikdy nepodal v dané věci oficiální podnět na senát. Děkan
projevuje zarážející neznalost Jednacího řádu AS FAMU, pokud považuje něčí prohlášení na plénu za
podnět pro AS FAMU. Pavel Marek napsal senátu 21. 6., že „pokud má senát vůli se touto záležitostí
zabývat, ochotně se k žádosti Víta Janečka připojím“ – jenže docent Janeček žádný oficiální podnět nikdy
nepodal a pan profesor Marek tedy neměl k čemu se připojovat a sám v této věci také žádný podnět neposlal.
Odpověděla jsem mu 2. 7., po interní debatě senátorů, že se tím můžeme případně zabývat, pokud dostaneme
od něj či Víta Janečka podnět a nějaké relevantní podklady. Pan profesor Marek nereagoval. Děkan tedy
znovu účelově a nepodloženě obviňuje senát z něčeho, co se ve skutečnosti vůbec nestalo.
Ad 8. „Na dnešní jednání jsem posílal dva podněty a žádal o zveřejnění podkladové matérie. Nic z toho přes
moji opakovanou urgenci nebylo zveřejněno, alespoň den před zasedáním se tak nestalo, ačkoli dle
jednacího řádu je tak potřeba učinit 7 dní před jednáním. Jednalo se o moji reakci na stížnost Heleny
Bendové ke zveřejnění žaloby na rektora dle zákona o svobodném přístupu k informacím a můj podnět o
opakovaném uvádění nepravdivých tvrzení ze strany paní předsedkyně.“
Opět, i když tentokrát jen částečně, nepravdivé informace. Děkanův podnět o údajném opakovaném uvádění
nepravdivých tvrzení z mé strany ve skutečnosti byl řádně zveřejněn předem na webu. Druhý děkanův
podnět, tedy jeho stížnost na to, že jsem si dovolila poslat stížnost děkanovi a rektorovi na děkanovo
svévolné zveřejnění žaloby navzdory rozhodnutí senátu a navzdory zákonu o svobodném přístupu
k informacím č. 106/1999 Sb., jsem osobně nenavrhla na jednání senátu ze dvou důvodů (proč tak neučinili
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ostatní senátoři, nevím): 1) Děkan mne ve své zamítavé odpovědi na mou stížnost vyzval, ať se v případě, že
budu mít za to, že má stížnost nebyla řádně vyřízena, obrátím na rektora AMU jako nadřízený správní
orgán, a přesně to mám také v úmyslu – proto nedává smysl věc, která je v procesu interního řešení,
rozebírat na senátu. 2) Děkanův požadavek, aby moje stížnost byla projednávána na senátu, vnímám jako
snahu o diskriminaci a zastrašování. Onu stížnost neposlal totiž senát jako celek, jedná se o mou vlastní a
neveřejnou stížnost k určité věci, takže nerozumím, na základě čeho děkan požaduje, aby se senát touto
stížností zabýval a hodnotil danou stížnost i specificky mou osobu. Od kdy chce děkan jako správní orgán
zveřejňovat na webu své odpovědi na stížnosti, jež mu došly, a požaduje projednání daných stížností na
senátu s cílem triumfálně ukázat, že se daný stěžovatel podle něj zmýlil? Senát kontroluje činnost děkana a
chod fakulty, do agendy senátu podle mě nijak nespadá hodnotit stížnosti zaslané děkanovi a jejich
pisatele. Bylo a bude navíc takto zacházeno s každou stížností, která děkanovi v minulosti došla či
v budoucnu dojde? Protože jestli ne, tak se jedná o nerovné zacházení vůči mně jako zaměstnankyni se
snahou mne poškodit.
***
Jak vidno, ani jeden jediný z osmi bodů děkanova podnětu nebyl opodstatněný – děkan ve svém
podnětu opakovaně používá nepravdivé a manipulující údaje a zcela nad rámec svých reálných pravomocí
vůči senátu direktivně požaduje věci, které nejsou v souladu s Jednacím řádem AS FAMU, zákonem o
vysokých školách a vnitřními předpisy školy. Je třeba zdůraznit, že děkan není a nemůže být kontrolním
orgánem senátu a není oprávněn do jeho činnosti tímto způsobem zasahovat. Děkan je ve velkém střetu
zájmů, pokud se snaží takto oslabovat a diskreditovat orgán, který má za úkol kontrolovat jeho samého
v jeho činnosti a jehož pravomocí je mj. navrhnout děkanovo odvolání z funkce. Střet zájmů je například
v zákonu o střetu zájmů definován jako takové jednání, při kterém mohou osobní zájmy ovlivnit výkon funkce
(viz zákon č. 159/2006 Sb., § 3, odst. 1). Pokud děkan v rámci své funkce záměrně a opakovaně senát či
vybrané senátory napadá, dehonestuje, zatěžuje neopodstatněnými podněty, lze uvažovat o tom, že tak činí
ne v zájmu fakulty, ale čistě v osobním zájmu ve snaze „podřídit si“ mocensky a psychologicky svůj
kontrolní orgán a zastrašit či jen prostě unavit jednotlivé senátory.
Neodpustím si zmínit, že je pro mě nepochopitelné, že děkan tímto nepodloženým způsobem napadá
fungování senátu, když je to ve skutečnosti děkan sám, kdo ve vztahu k senátu opakovaně porušuje nejen
zavedenou praxi na jiných školách, ale i přímo vnitřní předpisy školy a zákon. Míním tím mj. to, že nám
opakovaně odmítá poskytovat požadované informace do 10 dnů tak, jak je jeho povinností (JŘ AS FAMU, čl.
7, odst. 1c); ve chvíli, kdy (pravděpodobně) nesouhlasí s usnesením senátu a nechce jej naplnit, tak nás o
tom neinformuje a nepožaduje nové projednání, jak mu ukládá JŘ AS FAMU, čl. 2, odst. 17, ale prostě dané
usnesení ignoruje; jmenuje nové vedoucí kateder, aniž by dal nejdříve svůj návrh k vyjádření senátu (JŘ AS
FAMU, čl. 3, odst. 2b); nedává senátu schválit podmínky přijímacího řízení (ZVŠ, § 27, odst. 1e); odmítá
pod různými záminkami proplatit náklady senátu na právní služby (JŘ AS FAMU, čl. 1, odst. 3) atd.…
Jsem přesvědčená, že ostatní senátoři i já coby předsedkyně, na kterou se členové akademické obce
obrací často i individuálně s dotazy, přistupujeme ke všem podnětům a dotazům podle stejných principů,
tedy s ohledem na to, jaká je zákonná funkce senátu, čím se má primárně zabývat, a nakolik závažný a
relevantní je daný podnět. Stalo se mimochodem opakovaně, že jsem členům AO, kteří chtěli na senátu kvůli
něčemu kritizovat děkana či jeho „spřízněné osoby“, v rámci konzultace doporučila, aby to nedělali, protože
jejich problém má např. ve skutečnosti řešit jiný orgán školy, nejedná se o porušení zákona a vnitřních
předpisů apod. (viz např. i zápis AS FAMU z 19.11.), tedy jednala jsem stejným způsobem s děkanovými
kritiky jako s jeho podporovateli.
Obvinění z toho, že senát záměrně potlačuje určitá témata a nezastupuje všechny členy akademické
obce, tedy že se chová nerovným, diskriminačním způsobem, si těžko v důsledku vysvětlit jinak než jako
děkanův útok na kredibilitu senátu coby nejvyššího samosprávného orgánu fakulty. Senát byl řádně zvolen
členy akademické obce a program každého zasedání schvalují všichni přítomní senátoři. Každý člen senátu
má vždy předem k dispozici všechny zaslané podněty a může navrhovat změnu programu zasedání.
V zastupitelské demokracii se jedná o zcela standardní, transparentní a demokratický způsob řízení agendy
senátu. Děkan svým nepodloženým obviňováním, které zaslal dokonce i panu rektorovi a které těžko nevidět
jako ve své podstatě malicherné a pomstychtivé, podle mého soudu v důsledku poškozuje senát i fakultu.
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Jeho podnět dokazuje, že děkan bohužel systematicky odmítá respektovat pravomoci senátu, které jsou
jasně dané zákonem i vnitřními předpisy, a tím podrývá autoritu AS FAMU na fakultě a vytváří zbytečné
konfliktní situace.“
Přišel Pavel Rejholec.
Zdeněk Holý by to rád obdržel písemně, to bylo tolik obvinění, že by se k tomu rád vyjádřil také písemně.
Helena Bendová odpovídá, že to bude v zápisu. Zdeněk Holý se ptá, proč není zpraven o tom, že se nějaký
jeho podnět nebude projednávat. Greta Stocklassa se ptá, jestli je povinnost se vždy vyjadřovat k tomu, proč
se něco neprojednává. Zdeněk Holý si myslí, že nejméně by bylo vhodné se vyjádřit, když je děkan, že
z nějakých důvodů se něco nebude projednávat. Helena Bendová: Já navrhuji program, ale nevím, jak to
dopadne, nevím, co bude nakonec schválené jako program zasedání a děkan je pozvaný na každé zasedání.
Program se rozhoduje až na zasedání. Já mám někdy osobní názor, proč to nenavrhnu do programu, ale
nevím, proč to nenavrhnou ostatní. Emailová korespondence senátorů úplně nefunguje.
Zdeněk Holý by z těch pěti stran vyjádření Heleny Bendové dokázal rozporovat nejspíš každou větu,
nemůže se tedy vyjádřit ke všemu. Např. u podnětu Evy Papouškové – Helena Bendová jí neodpověděla.
Neví, proč Helena Bendová někdy cituje jenom něco jiného. Helena Bendová: Bylo jí odpovězeno o 3 týdny
později. Je to závažné porušení něčeho? Zdeněk Holý: Není, ale bylo by to slušné. Cituješ jinou věc. Helena
Bendová: Ne, ty sis stěžoval na jinou věc, že jsem jí slíbila poslat žalobu, a to jsem nikdy neslíbila.
Zdeněk Holý říká, že AS zastupuje i jeho zájmy, děkan je člen akademické obce. Jestli senát nějaký jeho
podnět nepřijme, bylo by dobré se k tomu vyjádřit a zdůvodnit to. Helena Bendová říká, že senát není
správní orgán a není povinen děkana poučovat o právních předpisech.
věta Tomáše Janáčka
Zdeněk Holý: Je pravda, že zápisy jsou shrnutím. Za vašeho působení se zápisy ale hodně prodloužily a jsou
vnímány jako přepis a lidé na to tak nahlíží, že je tam všechno. V takovém případě je důležité, zda ty věci
v zápisu jsou tak, jak byly řečeny, když jste změnili strukturu zápisu. Tomáš Janáček: Tahle kauza mu přijde
úsměvná, mluví se o jednom slovu v zápisu, které vyslovil bez rozmýšlení a nemění to kompetence rektora.
Je mu to líto, jestli je to vnímáno jako veliký přečin. Zdeněk Holý: Jestliže se mění zápis, je třeba to
vyznačit. Helena Bendová toto diskutovala s právničkou, není žádná zavedená praxe, jak se mají řešit zápisy
a jejich errata. Přesto na zasedání v září se senát dobrovolně zavázal k tomu, jakou formou se zápisy budou
do budoucna opravovat.
Pavel Marek: Jde o úplnou změnu významu. Obecně máte tendenci věci, které se vám nehodí, bagatelizovat,
prostě bagatelizovat. Ta věta je úplně klíčová. Chtěl jsem, aby to odpovídalo skutečnosti, ten záznam je na
youtube. Tomáš Janáček: My jsme ti vyhověli a nyní jsme biti za to, že jsme ti vyhověli. Anna Petruželová
s Pavlem Markem nesouhlasí: zápisy zapisuje objektivně a při psaní zápisů nezastává něčí názory. Nerada
by, aby se řešila jednotlivá slova v zápisech. Podstatu toho sdělení nezměnila, rozhodně ne záměrně. Může
udělat chybu, vy to můžete říct, my to můžeme opravit a dohodli jsme se, že ty opravy se budou vyznačovat,
a tím je to celé vyřešené.
Zdeněk Holý by do toho nerýpal, kdyby to nebylo používáno u soudu. Mimochodem dnes to kontroloval a
stále to není vyznačené. Gretě Stocklasse připadá absurdní, že se o tom stále bavíme. Helena Bendová o tom
přemýšlela, zda to měnit, ale měnila by to už potřetí – udělali jsme to korektně už v tom červenci, ta nová
norma platí až od září. Greta Stocklassa: Stále jsou zde lidé, kterým připadá, že to je záměrná manipulace.
únava
Pavel Marek si myslí, že senátoři jsou přetížení, protože se už půl roku snaží odvolat děkana. Jestli Pepa
Lubojacki tohle uslyší ještě jednou, vyskočí z okna. Greta Stocklassa: Jsme unavení tím, kolik na senát
přichází různých podnětů poslední dobou. Pavel Marek: Vy jste chudáci. Tomáš Janáček si myslí, že to je z
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jiného vesmíru, debata o té větě. Pavel Marek souhlasí a připomíná paranormální jevy. Helena Bendová: Ta
věc je malicherná v tom, že to není usnesení senátu - nebude se to u soudu projednávat, protože to bylo jen
vyjádření jednoho senátora, ne senátu. Pavel Marek: Co je malicherné, je malicherné, co je důležité, je
důležité.
zveřejňování
Zdeněk Holý se chce vrátit k důležitým věcem: zrovna AS by se měl snažit být transparentní, např. kdyby se
zveřejnila emailová korespondence ohledně financování analýzy. Taky chtěl, aby se zveřejnily dvě právní
analýzy ohledně statutu CASu ukazující, že statut CASu je neplatný. Helena Bendová namítá, že je
zveřejnila. Zdeněk Holý: Ano, ale jak dlouho to trvalo.
Jaroslav Brabec
Dále se projednává bod ohledně Jaroslava Brabce. Zdeněk Holý: Pokud byl napaden a zesměšňován, tak
nebráníte jeho zájmy, když zamítnete jeho podnět. Vede se diskuze o tom, zda-li všechny podněty mají být
projednávány na senátu. Greta Stocklassa připomíná, že v jednacím řádu je, že senát má chránit a
podporovat vážnost akademické obce FAMU a projednávat závažné stížnosti a dotazy. David Jařab: Vy sám
říkáte, že to je vpodstatě pitomost, a přitom z toho uděláte jeden z bodů v podnětu ohledně nefungování
senátu. Zdeněk Holý: Já jsem se tím nezabýval cílevědomě, členové akademické obce za mnou chodí sami.
Greta Stocklassa: A vy jste řekl panu profesorovi, že to nepatří na senát, ale na disciplinární komisi? Zdeněk
Holý: Nevím, to není meritum věci.
Petr Marek: Dlouho jsme to probírali v mailech, senát se shodl, že bychom pana Brabce dokonce mohli
zesměšnit, kdybychom takto malicherný podnět projednávali. Nechtěli jsme přidávat polínka do bublajících
ohňů hysterie. Pepa Lubojacki: Nevnímáte to jako vytvoření precedensu, že by potom každý chodil na senát
s tím, že někdo něco o něm napsal na Facebooku? Zdeněk Holý: Je to generační problém, je to třeba
prodiskutovat. Jde o to, že je to osm věcí, vypadá to podivně systematicky, přitom ale netvrdí, že všechny ty
body jsou závažné.
zdůvodňování
Ladislav Greiner: Když se obrací na senát, přidává děkana do kopie, neboť se jej to také týká. Když
připravovali s Petrem Markem a Honzou Syručkem tento jednací řád, představoval si to jinak. Chtěl, aby
možnost dát návrh na senát se vztahoval i na lidi, co nejsou členy akademické obce, a aby se dali na začátek
zasedání všechny podněty a z nich se program sestavil až na zasedání. Stále v něm bublá věc se zpronevěrou
peněz. Vyjádření místopředsedy, proč jeho podnět nebude probrán, že máte důležitější věci na práci, bylo
arogantní. Tomáš Janáček je tím překvapen.
Helena Bendová si myslí, že jednací řád nevyznívá, jak říkal Ladislav Greiner, není to tam jasně řečeno. Z
praktického hlediska by to bylo dost nevýhodné, neboť ke každému bodu programu si třeba Helena Bendová
dělá rešerše, studuje, jak je to na jiných vysokých školách atd. Představa, že toto bude dělat u mnoha
podnětů, které se pak nebudu projednávat, ale ona se na ně musí připravit, trávit s tím x hodin, jí připadá
velmi nepraktická. V zákoně je definované, co má senát dělat a není to tak, že má senát dělat cokoli,
akceptovat jakýkoli podnět. Bavili jsme se tu tak dlouho např. o podnětu prof. Brabce, že jsme ho nepřijali vůbec nejsme povinní se tady za to omlouvat, přistupovat na takovouto hru, ztrácet tolik času našeho i
akademické obce. Pojďme se zamyslet nad pravidly, co jsou pravomoci a povinnosti senátu, to je podstatné,
ale ne tyto drobnosti. Nikomu nemusíme vysvětlovat, proč jsme nepřijali nějaký podnět. Helena Bendová se
na to speciálně ptala i právničky.
podmínky přijímacího řízení
Václav Moravec namítá, že Helena Bendová řekla větu, že děkan nedává senátu schválit podmínky
přijímacího řízení. Tento výrok je podle Václava Moravce nepravdivý, protože v roce 2017 senát FAMU
schválil obecné podmínky přijímacího řízení.
Helena Bendová přiznává, že nevěděla, že se to stalo. Ta věc byla řešena loni na jednom jiném zasedání
s panem proděkanem, že podmínky přijímacího řízení nebyly na letošek schválené, nedostala informaci o
schválení obecných podmínek. Co se jich týče, tak se na ně nyní dívá, a nejsou správně: v usnesení by
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muselo být jasně řečeno, že to jsou obecné podmínky, které se schvalují až do odvolání. Tomáš Janáček
upozorňuje, že Helena Bendová nebyla členkou senátu v době, kdy se podmínky přijímacího řízení
schvalovaly.
Václav Moravec je pobouřený tím, že to Helena Bendová neměla správně nastudované a pronáší takovéhle
výroky. D1 je nová dálnice. Zdeněk Holý doplňuje, že podmínky přijímacího řízení se dřív vůbec
neschvalovaly, začalo se to řešit až za jeho děkanování. Hannah Saleh apeluje na pana děkana, Greinera a
Moravce, kteří s Helenou Bendovou mluví dost neuctivě - většina lidí je tady kvůli vzdělání, tím že
pedagogickou část senátu nadměrně zatěžujete, podněty o Facebooku apod., poškozujete výuku, hra ega by
měla mít svoje hranice. Někteří hosté argumentují tím, že senátoři vykonávají svou funkci dobrovolně,
někteří hosté odpovídají, že senátoři nekandidovali proto, aby řešili, že někdo něco napsal na Facebooku.
Václav Moravec se ptá, co bylo neuctivé na jeho výrocích. Hannah Saleh: To, jak to pronášíte, je neuctivé.
Pepa Lubojacki: Teď to říkáte normálně, předtím jste vypadal, že dostanete infarkt.
vyjádření děkana k dalším bodům
Zdeněk Holý se vrací k bodu o projednání obvinění Víta Janečka, o kterém psal ve svém podnětu. Jde o to,
zda-li ta věc nebyla zametena pod koberec, jestli nebyly narušeny demokratické procesy. Helena Bendová
prosí o to, aby děkan říkal nové věci, neboť nyní jen zopakoval to, co napsal v podnětu. David Jařab si
myslí, že to, že někdo něco vykřikne na plénu, není podnětem. Podobně děkan obvinil Michala Breganta.
Zdeněk Holý: To se řeší na soudu.
Mluví se o tom, zda-li by se mělo jednat o výkřicích. Pavel Marek řekne třikrát, že to není pravda. V roce
2012 byl s Ivem Trajkovem na senátu a bylo to zameteno pod koberec. Někteří hosté vykřikují: V roce
2012? Pavel Marek doufal, že tento senát to prošetří. Tomáš Janáček vysvětluje, že od té doby se složení
senátu několikrát změnilo. David Jařab: Je to účelová informace, k níž nejsou žádné doklady. Pavel Marek
říká, že se přidal k Vítu Janečkovi. Helena Bendová: Bylo vám napsáno, že máte podat případně podnět, vy
jste na to nereagoval.
Pavel Marek čte svůj email senátu:
„Vážené senátorky, vážení senátoři,
v rámci diskuze, která proběhla na mimořádném zasedání AS FAMU dne 28. 5. 2018 /hlasování o návrhu na
odvolání děkana/, jsem zareagoval na příspěvek Víta Janečka, který ve svém proslovu kritizoval děkana
FAMU mj. za netransparentnost a neotevřenost v komunikaci. Vzhledem k tomu, že se řečnické kreace doc.
Janečka ocitly v příkrém rozporu s jeho vlastními činy, rozhodl jsem se zareagovat a popsat chování
bývalého vedoucího katedry FI Víta Janečka, který svou netransparentností, neotevřeností a
nekompetentností „připravil FI o slušný balík peněz“. Na to doc. Janeček sdělil plénu, že o ničem takovém
neví a požádal senát FAMU o vyšetření celé záležitosti. Pokud má senát vůli se touto záležitostí zabývat,
ochotně se k žádosti Víta Janečka připojím.
Na tuto věc jsem upozornil senát již před pár lety, ale předsedou byl tehdy Vít Janeček, a tak byla záležitost
zametena pod koberec. Zápis týkající se tohoto bodu byl zkreslený a neúplný, neboť zde chybělo např.
vyčíslení škody /zápis AS FAMU via příloha/.“
a odpověď Heleny Bendové:
„Dobrý den,
omlouvám se za opožděnou odpověď.
Zápis z 28. 5. 2018 jsem upravila, aby ta poslední věta byla taková, jak píšete, a pošlu ho teď Tomášovi
Janáčkovi, který jej hodí v té upravené podobě na web.
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Co se týče toho sporu mezi Vámi a Vítem Janečkem: pokud nám někdo z vás dvou zašle oficiální podnět, u
kterého budou ideálně přiložené i konkrétní písemné důkazy o tom, jak to tehdy před lety bylo + v tom
podnětu bude řečeno, co přesně má nyní senát vlastně řešit, tak se tím můžeme pak zabývat. Momentálně k
té věci nemáme vpodstatě žádné informace ani od Vás ani od kolegy Janečka (v tom zápisu AS FAMU, co
jste posílal, je jen dvěmi větami zmíněn nějaký problém na FI a to, že byl následně nějak řešen, víc jsem z
toho nezjistila, jak je to stručné).
S pozdravem,
Helena Bendová“
Senátoři opakují, aby Pavel Marek dal podnět a poslal k tomu podklady, pak se tím senát může zabývat.
Zdeněk Holý se podivuje nad tím, že toto není podnět.
Helena Bendová: Je chyba senátu, že takovouhle diskuzi povolujeme. My určujeme, co se bude projednávat.
Je naše chyba, pokud necháváme tolik prostoru nepodstatným věcem. Nemusíme reagovat a odpovídat na
všechno. Je to naše odpovědnost, my určujeme průběh zasedání, je to naše zasedání. Byla by ráda, kdyby
senát našel sílu nezabývat se irelevantními věcmi. Zatěžují se tím úplně všichni. Pepa Lubojacki: Je těžký
nereagovat na to, když na vás někdo houká. Helena Bendová: My jako senát přistupujeme na hru, která má
za cíl dělat ze zasedání senátu komedii.
Eduard Belšán odchází.
Zdeněk Holý by to rád domluvil. Helena Bendová prosí o to, aby říkal nové věci. Zdeněk Holý stále
nerozumí tomu, proč nebyla zveřejněna stížnost ohledně zveřejnění žaloby. Helena Bendová: Toto již bylo
řečeno – nechápu, na základě čeho by se měly projednávat stížnosti, které ti někdo pošle, to nebyla stížnost
senátu, ale moje.
Zdeněk Holý: Byli s panem tajemníkem nařčeni z bossingu. Kdyby děkan přemýšlel jako Helena Bendová,
řekl by, že se snaží o to, aby na něm obvinění o bossingu zůstalo co nejdéle, když nebyl zařazen podnět pana
tajemníka. Helena Bendová: Ten podnět přišel poslední. Nebyl zařazen na dnešní zasedání ani mnou ani
nikým jiným, senát rozhoduje, co bude zařazeno, je to běžná praxe. Další věc je, že v zápisu z minula bylo
řečeno, že jde o její subjektivní názor. Zdeněk Holý chtěl zvukový záznam z jednání AS FAMU, aby mohl
zkontrolovat jeho korektnost, neví, proč mu zvukový záznam nebyl dodán. Helena Bendová: Na to ti již
bylo senátem odpovězeno. Zdeněk Holý se ptá, kdy bude zveřejněn zápis. Senát se omlouvá za pozdní
zveřejnění minulého zápisu.
Ladislav Greiner čte velmi rychle odpověď Tomáše Janáčka, kterou byl odmítnut jeho podnět:
„Zdravím všechny,
při navrhování programu jsme s předsedkyní Helenou Bendovou usoudili, že žaloba byla projednávaná opakovaně na
senátu FAMU v září i v srpnu a dokonce i na senátu AMU, kde jsem byl přítomný já, Helena Bendová i Ládislav
Greiner. Konkrétní náklady žaloby se řešily v rámci posledního zasedání. Navíc byl dodatečně zařazen i podnět Pavla
Marka týkající se žaloby na rektora. Nepřišlo nám úplně smysluplné se opakovaně zabývat stejnými otázkami znovu
zvlášť s lidmi, kteří nemohli být přítomní na posledním zasedání. Poměrně značně to komplikuje práci senátu,
protahuje jednání a zpožďuje schvalování podstatných dokumentů.
Pokud by však měl někdo jiný názor a podepřel ho nějakými přesvědčivými argumenty, může si samozřejmě AS FAMU
na začátku zasedání odhlasovat program v jiné podobě.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Tomáš Janáček“
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Tomáš Janáček si myslí, že by se Ladislav Greiner měl omluvit, neboť jeho odpověď není arogantní.
Petr Marek si myslí, že to je právě slušná odpověď na to, proč se nezabývat některými podněty. Ta poslední
věta byla ale podle Ladislava Greinera arogantní. Přání pěkného dne? ptá se Tomáš Janáček.
usnesení
Diskuze o usnesení. Heleně Bendové připadá závažné, že děkan z takovýchto malicherností dělá takovou
aféru, symptomaticky to vyjadřuje problém této fakulty. Není to senát, kdo by přicházel s malichernými,
útočnými podněty, dělá to děkan vůči senátu. Helena Bendová k tomu připravila usnesení, je delší, neboť
byla trochu rozčílená, protože jí stálo hodně času ten podnět řešit, konzultovat s právníkem atd., snažila se to
ovšem neprojektovat ani do svého vyjádření ani do usnesení.
Pavel Rejholec přišel později a potřebuje dovysvětlit několik věcí, které jsou mu dovysvětleny.
protinávrhy
Petr Marek by usnesení udělal méně interpretační, dává protinávrh. Helena Bendová osvětluje tu větu
s nedodáváním informací ze strany děkana, což ví senát, ale neví to akademická obce – některé informace
jsme po děkanovi požadovali v dubnu, v květnu atd. a dostali jsme je až v září a říjnu po několika urgencích
a leckdy ve formě, která neodpovídala na dané dotazy, přitom má podle jednacího řádu děkan povinnost
posílat nám požadované informace do deseti dnů. Podle Heleny Bendové děkan vytváří tlak, jsme
zahlcováni dotazy a stížnostmi, co jsme neprojednali, co máme dělat, díky těmto tlakům senát nemůže
normálně fungovat. Greta Stocklassa si myslí, že ten podnět děkana směřuje ke straně senátu, která chtěla
odvolat děkana, ale bylo by dobré, kdyby usnesení bylo napsané tak, aby pro něj mohli hlasovat i Pavel
Rejholec a Jindřich Keil. Jindřich Keil vnímá, že jsou to dvě strany, které jsou hrozně polarizované a celé
mu to připadá hrozně vyhrocené, i ze strany Heleny Bendové a Davida Jařaba. Nevidí cestu, jak z toho ven,
z obou stran, je to jen boj o vítězství. Pepa Lubojacki si to nemyslí – v čem by mělo být to vítězství? Pavel
Rejholec už několikrát slyšel, že je nějaká jiná strana. Od té doby, co je Pavel Rejholec v senátu, tak má
pocit, že se tam neřeší nic jiného než odvolání děkana, místo toho, aby se řešily nějaké relevantní věci.
Nechce, aby se z něj dělala protistrana. Greta Stocklassa to tak nemyslela, myslela to spíš tak, že jsou
nezainteresovaní, že by bylo dobré udělat společné usnesení.
Pavel Rejholec usnesení Heleny Bendové vnímá jako konfrontační a jako nesouvisející s tím podnětem.
Doufal, že by šlo zakopávat příkopy, ale to se nedaří. Toto celé je jen pokračování konfliktu, který začal na
jaře, a nedaří se to stále vyřešit, přesune se to na další senát. Helena Bendová: Máte pravdu, že to usnesení je
razantní, ale senát je ten orgán, který má říct „dost, pojďme se bavit normálně, už to stačilo“. Nejsme to my,
kdo by přinášel neustále na zasedání malicherné, irelevantní věci. My se necháváme neustále tlačit do kouta.
Měli bychom už říct dost, děkan toto nemůže senátu dělat, protože my jsme jeho kontrolní orgán. Když ta
obvinění říká děkan, když to posílá na rektorát, tak je to závažné a diskredituje to senát. David Jařab
souhlasí, že jde o delegitimizaci senátu - jde o permanentní snahy v tomto směru už od května, od odvolání
děkana. To neodvolání s sebou přineslo tyto situace.
Většina senátorů si myslí, že návrh Heleny Bendové je příliš vyhrocený. Ladislav Greiner vstupuje do
rozpravy o usnesení. Myslí si, že i senát by měl sám sebe reflektovat. Chce poděkovat děkanovi, že se jej
zastal. Petr Marek dokončuje svůj protinávrh, Greta Stocklassa má další. Jindřich Keil napsal další
protinávrh. Greta Stoclassa si nemyslí, že jde o tendenci děkana napadat senát. Tomáš Janáček namítá, že ty
různé útoky na něj, na Helenu Bendovou, na senát jako celek, nejsou náhoda, je za tím ukřivděnost děkana.
Greta Stocklassa: Ano, ale takováto věta v usnesení by byla senátu omlacována o hlavu, je to naše
interpretace. Jindřich Keil děkanův podnět nevnímá jako delegitimizaci senátu. Tomáš Janáček: Neustále
ustupujeme, aby byli všichni šťastní. Greta Stocklassa souhlasí, ale nechce útočit na děkana zpátky. Tomáš
Janáček nechce děkana, který útočí na něj. Jindřich Keil je rád, že byly vysvětleny body, které děkan měl ve
svém podnětu, že senát obhájil svoje kroky. Tomáš Janáček se omlouvá, je unavený a cítí obrovský zmar.
Pavel Rejholec říká, že v usnesení by mělo být, aby děkan nezatěžoval senát, ale mělo by to být stručnější,
zároveň by senát neměl atakovat děkana nebo komplikovat schvalování něčeho. Petr Marek namítá, že to
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pak míří k úplně obecnému vyjádření, jak má fungovat ideální senát. Helena Bendová se omlouvá, že je
dnes víc radikální, když odchází, ale má pocit, že AS FAMU se bojí plnit svou funkci – AS je kontrolní
orgán děkana a má povinnost ho kontrolovat, má se vyjadřovat, pokud děkan překračuje svoje pravomoci, ne
zvažovat, nakolik to usnesení bude pro děkana přijatelné. Miloš Vojtěchovský si myslí, že se to celé
ohromně zdržuje tím, že se snaží najít usnesení, se kterým by souhlasili všichni. Pavel Rejholec vnímá
pozitivně snahu o společné usnesení, protože by bylo mnohem jednodušší přehlasovat ostatní tím prvním
návrhem.
Všichni senátoři mohou hlasovat pro všechny protinávrhy. Všem dělá problémy vyslovit slovo
delegitimizace.
Návrh usnesení Heleny Bendové:
AS FAMU považuje za silně znepokojivou systematickou tendenci děkana zasahovat nepřiměřeným
způsobem do pravomocí senátu, snažit se senát neadekvátně úkolovat a šířit o senátu po škole
záměrně účelové nepravdy s cílem senát dehonestovat. AS FAMU je ze zákona kontrolním orgánem
děkana a je třeba, aby jej děkan jako takový začal respektovat a umožňoval senátu tuto kontrolní
funkci vykonávat - např. tím, že děkan přestane porušovat Jednací řád AS FAMU a začne senátu
poskytovat veškeré požadované informace ve lhůtě stanovené v Jednacím řádu, anebo tím, že
přestane senát zahlcovat agendou, která AS FAMU nepřísluší. AS FAMU žádá děkana, aby ustal s
účelovým napadáním senátu - jehož exemplárním příkladem je celý tento dnes projednávaný podnět
- a aby namísto toho začal se senátem spolupracovat v zájmu řádného fungování fakulty.
Protinávrh Petra Marka:
AS FAMU považuje za silně znepokojivou tendenci děkana zasahovat nepřiměřeným způsobem do
pravomocí senátu. AS FAMU je ze zákona kontrolním orgánem děkana a je třeba, aby jej děkan jako
takový začal respektovat a umožňoval senátu tuto kontrolní funkci vykonávat - např. tím, že děkan
přestane porušovat Jednací řád AS FAMU a začne senátu poskytovat veškeré požadované informace
ve lhůtě stanovené v Jednacím řádu a plnit své povinnosti vůči senátu. AS FAMU žádá děkana, aby
začal se senátem spolupracovat v zájmu řádného fungování fakulty.
Protinávrh Grety Stocklassy:
AS FAMU se ohrazuje proti výtkám vzneseným panem děkanem vůči transparentnosti
fungování AS FAMU a považuje jeho podnět za způsob delegitimizování senátu jakožto
demokratického orgánu. AS FAMU je ze zákona kontrolním orgánem děkana a je třeba, aby
jej děkan jako takový respektoval a umožňoval senátu tuto kontrolní funkci vykonávat - např.
neiniciováním projednávání podnětů, které i on sám uznává, že AS FAMU nepřísluší. Toto
jednání vnímá AS FAMU jako účelové. Vyzýváme děkana, aby namísto toho začal se senátem
spolupracovat v zájmu řádného fungování fakulty.

Protinávrh Jindřicha Keila:
AS FAMU se ohrazuje proti výtkám vzneseným panem děkanem vůči transparentnosti fungování AS
FAMU. AS FAMU je ze zákona kontrolním orgánem děkana a je třeba, aby jej děkan, stejně jako
celá Akademická obec, jako takový respektovali a umožňovali senátu tuto kontrolní funkci
vykonávat. Vyzýváme děkana, aby se senátem spolupracoval v zájmu řádného fungování fakulty.

15

Hlasování o protinávrhu Jindřicha Keila:
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželi: 6
Usnesení navržené Jindřichem Keilem nebylo schváleno.
Hlasování o protinávrhu Grety Stocklassy:
Pro: 6
Proti: 2
Zdrželi se: 0
Usnesení navržené Gretou Stocklassou bylo schváleno.

3. Podnět Pavla Marka o žalobách na rektora
Pavel Marek se ptal, zda je pravda, že existuje více žalob na rektora, přičemž to považuje za mobbing
rektora. Helena Bendová vysvětluje pojem žalobní legitimace ze soudního řádu správního - je to formální
problém, kdo je oprávněn podat tu správní žalobu. Nikdy se nestal podobný případ, není jasné, kdo má
žalobní legitimaci. Zároveň podle právníků by mělo být možné to žalovat, někdo tu legitimitu má, podle
judikátů. Proto nakonec nejen senát podal žalobu, ale podala ji například i ona coby předsedkyně senátu.
Kdybychom soud vyhráli, tak pan rektor by nebyl nějak potrestán a navíc několikrát, muselo by se pouze
revokovat to rozhodnutí, proto to není žádný mobbing. V zákoně je problematická věta, že rektor odvolává
na návrh senátu, je to obdobné jako u sporů ohledně jmenování a odvolávání profesorů a rektorů. Pro
Helenu Bendovou je klíčové, aby se v judikátu jasněji určily pravomoce. Pavel Marek se chce zeptat, když
těch žalob je více, tak se mu to tedy stane víckrát? Je to zahlcování rektora.
Helena Bendová opakuje, že jde o formální právní problém, který potřebovali vyřešit. Kdyby soud řekl, že
všichni, co podali žalobu, mají žalobní legitimaci, tak by se některé z těch žalob pravděpodobně stáhly, byly
by zbytečné. Pavel Marek: V případě že by všechny ty tři žaloby byly stejné, mluvili bychom o jungovské
synchronicitě? Pavel Marek a Tomáš Janáček vysvětlují, jak funguje jungovská synchronicita.
Ladislav Greiner stále nerozumí tomu, proč se podalo tolik žalob. Nestačí tedy jedna navíc? Senátoři
nemůžou mluvit za Víta Klusáka. Pavel Marek navrhuje, aby se ti tři dohodli mezi sebou, že by to bylo fajn.
Ladislav Greiner je zmatený, větší ostuda to podle něj být nemůže, že existují 4 žaloby, že se vypracovala
analýza za hodně peněz a přitom neřekla, kdo má podat žalobu. Helena Bendová: Konzultovalo se to s více
právníky, ale nikdo neví, kdo má tu žalobní legitimaci. Bylo by velice hloupé podat ji pouze za senát. Je to
rozhodnutí každého toho člověka, senát jako orgán podal jen tu jednu žalobu.
Hannah Saleh připomíná, že demokraticky zvolený senát odvolal děkana více hlasy, než byl zvolen - čtyři
žaloby podle ní nejsou problém, je jím porušování vysokoškolského zákona a nerespektování rozhodnutí
senátu. Pavel Marek na to navazuje, akademická obec byla rozdělena skoro napůl, ale nikoliv senát. Nora
Štrbová: To nikdo neví. Pavel Marek: Ale tak byly nějaké petice, tak se o tom mluvilo. David Jařab: To je
opět delegitimizování senátu - senát byl zvolen, a proto reprezentuje akademickou obec. Vytváří se dojem,
že zde není demokracie.
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4. Podnět Jaroslava Brabce o vtipu Tomáše Janáčka na Facebooku
Helena Bendová: pan profesor posílal už předtím senátu podnět o vtipu studenta KDT na Facebooku, který
jsme odmítli a panu prof. Brabcovi bylo řečeno, že to patří, když už, na disciplinární komisi. On poslal ale
znovu jiný podnět o jiném vtipu na Facebooku, navíc si na tu věc začali stěžovat i lidé z vedení školy. Proto
se rozhodla to navrhnout do programu, ačkoliv to nevnímá jako závažný podnět. Tomáš Janáček tomu
podnětu do velké míry nerozumí. Připadá mu to alarmující, rozhodl se své myšlenky sepsat do vyjádření,
které přečte:
„Předně bych chtěl zmínit, že se nejedná o první screenshot, který pan profesor Brabec na akademický senát
FAMU posílá s žádostí o omluvu. Principiálně nesouhlasím s tím, aby AS FAMU projednával takové věci,
jako jsou slovní vtipy na sociálních sítích. Vnímám to jako tendenci, která vede pouze k veřejnému
pranýřování a zastrašování osob s jiným názorem. Jde o jednání, které nutně směřuje k omezení kritického
myšlení a otevřeného dialogu nad podobou veřejné vysoké školy. V minulosti jsem tak byl zcela zásadně
proti, aby se AS FAMU zabýval těmito podněty a nevnímám to jako něco, co by spadalo do kompetence
Akademického senátu. Přesto v okamžiku, kdy se sešly hned tři podněty od vedoucích pracovníků fakulty k
mému komentáři na Facebooku a ještě ke všemu v takové podobě, v jaké byly formulované, považuji za
nutné se k tomu veřejně vyjádřit a snad do budoucna zabránit podobným tendencím.
V první řadě bych chtěl říct, že mě opravdu mrzí, pokud si můj komentář pan doktor Vlach nebo případně
někdo jiný vynaložil jako obvinění z nějaké zpronevěry. V žádném případě tak nebyl míněný. A pokud zde
došlo ze strany některých čtenářů k nedorozumění, tak se omlouvám.
Přesto věřím, že můj komentář byl zcela adekvátní satirickou kritikou hned několika praxí, které vnímám v
rámci fakulty i univerzity za velice problematické. A považuji za nutné o nich diskutovat. Zároveň vnímám
humor jako zcela adekvátní prostředek takového dialogu. Nedomnívám se, že bych se dopustil nějak zvlášť
opovážlivého, urážlivého, hrubého, či vulgárního vyjádření. Tím spíš je pro mě velice alarmující, že takový
vtip - řečený formou jízlivé otázky - je předmětem této diskuze. Zvlášť prestižní umělecká škola by snad
mohla být místem, kde se rozvíjí kritické myšlení a studenti i pedagové stojí čelem neustálé výzvě znovu
promýšlet zavedené koncepty. Věřím, že nacházet mezery v ustálených konceptech je podstatným posláním
filozofie i umění. A jak nás učí Henri Bergson: smích je jedním z nástrojů, jak odhalovat věci, které jsou
neživé, mechanické, nepřirozené. Humor by tak snad mohl být adekvátním nástrojem i vhodným uměleckým
prostředkem, jak zpochybnit problematickou praxi. Zvlášť na významné umělecké škole jako je FAMU.
Můj komentář “Hele a #ckfamu je financovaná z těch pokut, co platí prváci na produkci v dílně pana Vlacha
za pozdně odevzdané projekty?” je jednak jízlivým komentářek k hashtagu CKFAMU, který jsem nevymyslel
já, ale používají ho sami studenti na fotkách z cest do zahraničí hrazených školou. Tento hashtag byl použit
na předchozích fotkách z výletu do televize Arte a věřím, že sám o sobě je jistou nadsázkou a humorem. V
mém soukromém komentáři pod fotkou na soukromém účtě na sociální síti facebooku se tak domnívám, že
jen pokračuji v tónu komunikace, kterou nastolili sami studenti, kteří na výlet jeli.
Zároveň však jde i o kritiku poplatků spojených se studiem a konkrétně poplatku 3 000 kč, které (pokud mám
správné informace) byly důsledkem pozdního odevzdání projektů u studentů prvního ročníku KP. Pokud vím,
vhodnost tohoto opatření byla diskutována i interně uvnitř Katedry produkce a jsem rád, že v dalších letech
se tato praxe neopakovala. Nicméně poplatky spojené se studiem jsou předmětem dlouhodobé diskuze. V této
souvislosti bych si dovolil upozornit na iniciativu Studentské komory Rady vysokých škol, která před pěti lety
upozorňovala, že řada veřejných vysokých škol vybírá poplatky od studentů neoprávněně (viz
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-o-poplatcich-na-vysokychskolach.A130307_141728_domaci_jj ). Důsledkem bylo doporučení ministerstva, aby se v případě
neoprávněných poplatků studenti obrátili na děkana fakulty, rektora anebo akademický senát. Na FAMU je
běžná praxe spojená s poplatky za odpis předmětů, dodatečný zápis, nebo třeba komisní zkoušky. Některé
tyto věci na jiných školách (z mé vlastní zkušenosti třeba FF UK) nejsou zpoplatněny vůbec. Výše zmíněný
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článek poukazuje, že názor na tyto poplatky je přinejmenším nejednoznačný a diskuze o nich (i stran
Akademického senátu) je žádoucí.
Zákon o vysokých školách pak v paragrafu 58 odstavci 6 říká přímo následující: “(6) Poplatky za studium s
výjimkou odstavce 4 jsou příjmem stipendijního fondu veřejné vysoké školy.” Vzhledem k tomu, že velká část
zahraničních cest je pak přímo hrazená ze stipendijního fondu, domnívám se, že má otázka měla zcela reálné
opodstatnění. Ptal jsem se, jestli praxe neadekvátních poplatků spojených se studiem neumožňuje dalším
studentům nákladné výlety, a jestli tak nevzniká jakýsi převrácený systém Robina Hooda, kdy se chudým
bere, aby jiní mohli dostávat (potažmo cestovat).
V neposlední řadě jsou pro mě poplatky i v jakémsi ideovém rozsporu s tím, jak se domnívám, že by prestižní
veřejná vysoká škola měla fungovat. Věřím, že je vždy lepší motivace než represe. Zvlášť pak na FAMU, kde
se často vyskytují starší studenti. Mnohdy jde o velice těžké rozhodnutí, kdy musí dát jedinec přednost studiu
před kariérou. Zvlášť v oborech jako je Produkce, je zřejmé, že kdyby studenti dali přednost praxi v oboru,
mohli by si alespoň v prvních letech žít výrazně pohodlněji. Přijde mi proto zcela neadekvátní tuto snahu
spíše trestat a uvalovat na studenty v těžké situaci další finanční zátěž. Naopak věřím, že instituce, jako je
FAMU, by měla spíše motivovat a snažit se nastavit podmínky na FAMU tak, aby na škole chtěli studovat ti
nejlepší z nejlepších.
Lituji tak pouze nedorozumění, které mohlo vzniknout, ale nelituji svého komentáře, který stojí na mém
přesvědčení. Za alarmující ovšem považuji ony podněty, které k mému značně nadsazenému komentáři
vznikly. Považuji za nepřípustné, aby zaměstnanci školy opakovaně přezkoumávali nejrůznější příspěvky na
sociálních sítích a selektivně si stěžovali na výroky lidí, s jejichž názory nesouhlasí. Rozhodně nejde o první
komentář na sociálních sítích. V minulosti jsem sám zažil i velice urážlivé komentáře na moji osobu na
sociálních sítích, a to i ze strany některých pedagogů. Nikdy mě ovšem nenapadlo si na ně stěžovat. Považuji
za nepřípustné, aby jeden z vedoucích kateder volal po mé okamžité rezignaci. Aby mi bylo hrozeno tím, že
jsem se dopustil šíření poplašné zprávy (tresného činu). A považuji za skandální výchovný a urážlivý jazyk,
který v komunikaci se mnou volí tajemník fakulty. Jakožto místopředseda akademického senátu jsem přímo
ve vedení orgánu, který má dohlížet na činnost tajemníka. Nevím, z jaké pozice jsem si vysloužil přídomky
jako “takoví jako jste vy” a výchovné rady jako “měl byste se nad sebou zamyslet”. Domnívám se, že může
jít o projev institucionální šikany. A někteří přímí podřízení děkana se mohou pokoušet potrestat, zastrašit či
zdiskreditovat člena akademického senátu, který vůči vedení vystupuje otevřeně kriticky a podílel se na
návrhu na odvolání děkana. V kontextu veřejné vysoké školy jako otevřené a demokratické instituce to
považuji za velice nebezpečný projev nežádoucí kultury. A tímto žádám děkana o nápravu.“
ck famu
Jiří Vlach reaguje: osobně mu ten vtip vadí, i když na to reagoval jen na Facebooku. V Arte se mimochodem
opravdu dobře vaří. Když se na katedře snažíme studentům zprostředkovat nějaký vhled do zahraničí a
otevřít možnosti koprodukce, tak stojí mnoho práce a času to zařídit. Obává se, že je velmi jednoduché ve
facebookových konverzacích poškodit tyto snahy, bojí se, že to může ovlivnit, jak nás ty instituce nahlíží. Je
dobré uvažovat o zodpovědnosti, abychom tam například mohli studenty poslat znovu. Tomáši Janáčkovi je
líto, jestli znevážil jeho práci, ale zároveň si myslí, že ten komentář nebyl víc nadsazený než celá ta fotka s
hashtagem ck famu. Jiří Vlach si to nemyslí, ta diskuse pod tou fotkou byla nepříjemná. Nechce se účastnit
davové hysterie a používat nějaké právní termíny, nemyslí si, že to patří na disciplinární komisi, ale je rád,
že to Jaroslav Brabec poslal.
Pavel Marek se podivuje nad tím, že na Facebooku se něco říkat může, ale na mikulášské ne, s ohledem na
debatu na posledním senátu. Tomáš Janáček si myslí, že například i poslední výkřik Pavla Marka o
paranormálních jevech je velmi urážlivý, ale nenapadlo by jej dávat podnět na senát, aby se to prošetřilo.

18

Na Petra Marka by dobře zapůsobilo, kdyby reakcí na ten vtip byl jiný vtip, tedy kdyby bylo vidět, že se
studenti a profesoři můžou popichovat na Facebooku. Demokrat by měl unést humor. Hannah Saleh
nechápe, jak by komentář na Facebooku mohl ohrozit několikaleté snahy o spolupráci těch institucí. Jindřich
Keil souhlasí s Hannah, připadá mu absurdní řešit komentáře na Facebooku, jeden komentář studenta nic
moc nezpůsobí. Apeluje na to, aby se těmto podnětům na senát předešlo, je to obstrukce senátu, Tomáš a
doktor Vlach si to sami vyjasnili na Facebooku. Měla by se jinak strukturovat komunikace a nedělat z toho
aféry.
Petr Salaba měl v květnu 2018 podnět ohledně toho, že FAMU Facebook nadužívá v komunikaci se
studenty. Na vině je Facebook, neboť ta síť je velmi složitě udělaná, aby takovéhle konflikty vyvolávala.
Komunikace se stává toxickou, věci se vytrhávají z kontextu. Nebylo znát, že šlo o školní, pracovní
záležitost. Na druhou stranu ale na západě takovéhle komentáře opravdu můžou poškodit některé lidi. Jeho
za to v Kanadě málem vyhodili ze školy. Zmiňuje román Milana Kundery Žert. Nejhorší je vytrženost
z kontextu. Nepoužívejte Facebook pro pracovní věci.
vtip
Pavel Marek si myslí, že by se to mohlo vytesat. A chtěl by dodat, že mu to nepřipadá jako dobrý vtip.
Tomáš Janáček namítá, že měl hodně lajků. Pavel Marek: Podívej se ale, jakou sledovanost má Troška.
Martin Blažíček se přiklání k tomu, aby vznikaly materiály, na kterých se jenom nejí a nepije, ale které
vypovídají o tom, že šlo o nějaký úspěch školy. Jiří Vlach souhlasí, že může být i nějaká prezentace na
oficiálním kanálu školy.
pokuty na KP
Michael Jiřinec by rád zmínil ty pokuty, které proběhly - ti lidé, kteří ty pokuty dostali, nikdy nepodali
podnět na senát, protože měli strach a nechtěli to řešit. Pamatuje si, jak se to řešilo na schůzi KP ve
spolupráci s děkanem. Doteď neví, kam ty poplatky šly. Tomáš Janáček: Takovéhle poplatky musí jít do
stipendijního fondu. Michael Jiřinec: Tohle je jediný doklad toho, že se to stalo. Lidi si možná rozmyslí,
jestli se hlásit na produkci, když se dozví, že musí platit 2000 kč pokutu za to, že něco odevzdají o týden
později.
používání facebooku
Pavel Rejholec vnímá jako zásadní problematiku používání Facebooku. Je problém, že to je komerční
platforma se sofistikovanými algoritmy. Mělo by se říct, že Facebook není relevantní komunikační
platforma.
Greta Stocklassa: nic z tohoto neřeší ten podnět. Měl by se udělat precedens, jestli senát má řešit tyto věci.
Vůbec nerozumí tomu, proč se tu diskutuje o kvalitě humoru, o tom, co se stalo s těmi penězi, proč se tak
dlouho řeší, jestli to Tomáš mohl napsat - jasně, že mohl. Musíme jako senát říct, že není možné, aby nám
byly zasílány takové podněty, není to naše agenda.
Helena Bendová má pocit, že to bylo účelové, nebyla podle ní náhoda, že se to zaměřilo na Tomáše Janáčka.
Tomáš Janáček je student v senátu a je známý svými kritickými názory vůči děkanovi. Ve vyjádřeních
z vedení školy padaly velmi urážlivé věci, to jí připadá horší. Pan Brabec může podávat podněty a my je
můžeme odmítat. Jedna z věcí, kterou bychom si ale měli chránit, je to, jak vedení školy komunikuje se
studenty. Senát kontroluje primárně děkana a jak on vede svůj tým, Helenu Bendovou v této souvislosti
mrzelo, že se Zdeněk Holý nezastal Tomáše Janáčka a neřekl tajemníkovi a vedoucí studijního oddělení, že
to není v pořádku, byl v kopii toho emailu. Zdeněk Holý říká, že to panu tajemníkovi řekl, řekl mu, že pan
Janáček není jeho podřízený. Podle něj jde u toho podnětu o generační problém, pro studenty je to mnohem
méně závažné. Je to zajímavé v tom, že Tomáš Janáček je místopředseda senátu, takže společenská
zodpovědnost je u něj vyšší. Problém s Facebookem je, že tam ty věci zůstávají věčně. Škola by si to měla
vyříkat, je dobře, že je to na senátu, aby starší generace pochopila, že to není tak závažné, že to je, jako když
něco řeknete v hospodě. Petr Marek se ptá, jestli by se měl tajemník takhle chovat. Zdeněk Holý tajemníkovi
řekl, že se takhle vyjádřit neměl.
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pokuty
Petr Salaba připomíná, že k Facebooku se senát vyjadřoval už v květnu, mohlo by to být v usnesení. Michael
Jiřinec má také návrh, že by senát mohl ocenit informační hodnotu toho vtipu. Byly to 2000 Kč, to je věc,
která může být pro studenta likvidační. Helena Bendová připomíná, že o tom nyní senát nediskutuje, nemá
k těm pokutám žádné materiály.
Tomáš Janáček: Možnost udělit tyhle pokuty vznikla na základě nějakého výnosu rektora. Bylo by dobré
mluvit o tom, jestli vůbec tyhle sankce mají nějaký smysl. Podobně jako poplatky za odpis předmětů.
Martin Blažíček: Ve skutečnosti je Facebook velmi silný marketingový nástroj - FAMU tím, že se od něj
distancuje, ztrácí PR kanál a možnost se prezentovat. Pavel Rejholec a Petr Salaba se shodují, že to je něco
úplně jiného, je třeba s tím pak pracovat profesionálně, když jde o PR. Nora Štrbová upozorňuje, že tenhle
komentář proběhl na soukromém profilu. Zdeněk Holý: Společnosti, které řeší svoje interní problémy, by je
nikdy neměly řešit na Facebooku, neboť to všechny problémy prohlubuje. Jindřich Keil by rád zmínil, že
struktura komunikace nebyla dodržena, je to zbytečný podnět, pan profesor měl jít sám za Tomášem
Janáčkem. Helena Bendová by ráda řekla, že vnímá jako závažné spíš to, co udělala paní Sejkorová a pan
tajemník – neměly by se zneužívat takové nicotné věci k tomu, aby se dělaly veřejně, oficiálně problémy ve
škole studentovi, jde o mocenské zastrašování.
Jiřímu Vlachovi připadá absurdní, jak se tady pořád mluví o nějakých právnících. Senátoři namítají, že senát
s tím nezačal. Tomáši Janáčkovi to nebylo příjemné, Jiřímu Vlachovi to taky nebylo příjemné. Jiří Vlach
chápe, že se to dotklo paní Sejkorové. Helena Bendová rozlišuje mezi osobní komunikací a institucionální.
Byla by ráda, aby bylo zřejmé, že studenti FAMU mají svobodu slova na Facebooku a můžou tam říkat, co
chtějí. Samozřejmě existují právní meze, například kyberšikana, ovšem to se pak řeší na jiných místech.
používání facebooku
Jiří Vlach navrhuje do usnesení, aby senát řekl, aby všichni uvažovali o tom, co píší na Facebooku, připadá
mu to bez toho jednostranné. Helena Bendová nechce jménem orgánu školy určovat, jak se mají lidé chovat
ve svém volném čase. Tomáš Janáček zdůrazňuje, že nechtěl nikoho obviňovat ze zpronevěry peněz.
Zdeňkovi Holému připadá absurdní, pokud senát tvrdí, že facebooková komunikace není relevantní, ale
emailová je. Facebooková komunikace může mít mnohem větší dopad. Také se ptá, zda je mocnější pozice
vedoucí studijního oddělení anebo místopředsedy senátu.
Jindřich Keil si myslí, že by se mělo apelovat na to, že by to lidé měli řešit nejdříve v osobní rovině. Ostatní
nechtějí říkat lidem, jak by měli žít, připadá jim to samozřejmé. Helena Bendová by ráda přidala nějaké
vyjádření k institucionální rovině té věci. David Jařab upozorňuje, že to je úplně jedno, že nikdy žádné
vyjádření senátu nic nezměnilo. Martin Kohout: Nějaká výzva ke klidu by tam měla být.
Návrh usnesení:
AS FAMU má za to, že řešení komunikace na Facebooku nebo jiných sociálních sítích nespadá
do agendy senátu ani dalších orgánů fakulty. Sociální sítě vnímá jako otevřenou platformu,
která není oficiálním prostředkem komunikace fakulty, a proto jsou jednotlivá vyjádření
studentů nebo pedagogů na nich jejich soukromou záležitostí.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení bylo schváleno.
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5. Podnět Heleny Bendové o nevypsání přijímacího řízení do doktorského studia v roce
2019/20
Helena Bendová vycházela jen z informací, ke kterým se dostala z různých zápisů jiných orgánů, protože
neznala důvody k neotevření, Zdeněk Holý jí je přes její žádost neposlal. Je podle ní škoda, aby se doktorské
studium neotevřelo, připadá jí to ukvapené – 7. 11.2018, když o tom děkan začal mluvit, nebyl důvod
nestihnout to přijímací řízení ještě vypsat a i nyní by to šlo ještě stihnout.
Odchází Pepa Lubojacki.
Zdeněk Holý: Já jsem řekl, že budu respektovat novou oborovou radu v té věci. Dnes se o tom vedla
konstruktivní diskuze se 4 studenty, dali žádost, aby se to přijímací řízení vypsalo. Problémů okolo
přijímacího řízení a fungování oborové rady byla spousta. Zítra se to bude probírat na oborové radě, Zdeněk
Holý bude respektovat její rozhodnutí. Tomáš Dvořák napsal podnět, který má 20 stran a je spíš proti
otevření. Helena Bendová: Z jejího hlediska nevidí nějaké extra silné důvody pro neotevření. Připadá jí, že
se to dá stihnout a že doktorandy potřebujeme, je jich málo na naší škole, byla by škoda přijít o jeden ročník.
Václav Moravec říká, že to celé vzniklo nejspíš na jeho podnět. Čas při přijímacím řízení minulý rok
považuje za zmařený. Podal návrh na akreditační úřad a obrátil se na rektora, protože odmítá být podepsaný
pod přijímacím řízením, které nesplňuje podmínky základní férovosti vůči uchazečům. Rada pro vnitřní
hodnocení konstatovala, že došlo k mnoha nestandardním krokům, že oborová rada nezná své kompetence,
nemůže měnit podmínky přijímacího řízení, že přijímací řízení bylo špatně řízeno. Vnitřním předpisem by se
mělo ošetřit, aby se takové věci už neopakovaly. Helena Bendová: Vždyť jste ale hlasoval s námi v rámci
přijímacího hlasování a až poté jste začal mít problém, když už byly vyhlášené výsledky. Václav Moravec
říká, že to není pravda, chtěl, aby byli přijati jen dva studenti do prezenční formy studia. Helena Bendová:
Máte pravdu v tom, že oborová rada nemůže měnit podmínky přijímacího řízení, ale to se nikdy nestalo,
podívejte se do zápisu ze zasedání oborové rady. Václav Moravec nesouhlasí a nebude se s Helenou
Bendovou dohadovat, myslí si, že to by měl rozsoudit národní akreditační úřad, zda se dodržují pravidla
akreditace, Rada pro vnitřní rozhodnutí mu dala za pravdu. Helena Bendová: Jen v něčem.
expozice
Helena Bendová: Mimochodem náš senát byl na Radě pro vnitřní hodnocení nepravdivě obviněn, že
zasáhnul do přijímacího řízení, ta Rada se nepodívala na zápis z našeho červnového zasedání očividně - měli
bychom se ohradit. Petr Marek má pocit, že mu chybí kousek expozice.
Helena Bendová se ptá děkana, zda-li jsou nějaké relevantní důvody pro zrušení přijímacího řízení.
Zdeněk Holý: Hlavní důvod je to, co se událo během posledního přijímacího řízení. Další důvod je, že
nebyly dodány včas podmínky přijímacího řízení, k 30. 10. V podnětu píšeš špatně ten harmonogram, 4
měsíce se počítají ode dne, kdy se může dát přihláška. Helena Bendová: Je pravda, že některé školy to mají
takto zavedené. Oba se shodují, že by se přijímací řízení i tak mohlo stihnout v září. Helena Bendová
zdůrazňuje, že tento problém ale nebyl v listopadu, kdy to bylo teprve 7 dní po termínu. Zdeněk Holý: Je
tam celá řada termínů, které je třeba dodržet, musí to schválit senát atd. Snažil se ty problémy s přijímacím
řízením pojmenovat. Helena Bendová říká, že ten hlavní problém ale nebyl tak zásadní, šlo o to, že nebylo
stanoveno, že se může přijímat a jak do kombinovaného studia. Martin Kohout dodává, že také nebyly
stanoveny bodové hranice. Myslí si, že to není tak složité opravit. Helena Bendová si myslí, že je dobře, že
se to zjistilo, ta praxe byla delší dobu špatně. Zdeněk Holý připomíná, že to tak bylo na celé AMU.
spoluzodpovědnost
Helena Bendová stále nevidí zásadní důvod pro neotevření doktorského studia - pořád to lze stihnout,
podmínky přijímacího řízení jsou jeden papír, který lze pořešit rychle. Václav Moravec: Další věc je, že
školitelé bez titulů nebyli schváleni uměleckou radou, což je protizákonné. Jen odmítá být spoluzodpovědný
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za něco takového. Podepsal něco jiného, podepsal protokol na přijetí 2+3 studentů a pak se to začalo měnit,
pak se začaly měnit podmínky přijímacího řízení. Helena Bendová: Nic se neměnilo, v tu dobu už to bylo
rozhodnuto.
Václav Moravec říká, že další chyba byla ohledně schválení přijímacího řízení senátem. Helena Bendová
říká, že zde byla zavedena roky špatná praxe, nicméně ani ona, ani Václav Moravec to v průběhu
přijímacího řízení nerozporovali. Václav Moravec už v životě nechce být v přijímací komisi, na začátku
předseda oborové rady řekne kritéria a pak se to mění. Na základě toho si začal zjišťovat další věci a byl
velmi znepokojen. Martin Blažíček: Stalo se to už docela dávno, proč to nebylo řešeno v té době? Proč to
má takové zpoždění? Václav Moravec to řešil, byl to výsledek půlroční vnitřní diskuse, docent Suchomel
rezignoval, když to chtěl Václav Moravec řešit.
Helena Bendová: Pan docent Suchomel poslal senátu vyjádření. Jeho důvody k rezignaci byly odlišné, než
říkáte. Ta zodpovědnost je sdílená - na různých orgánech se teď říká, že za všechno může pan docent
Suchomel, ale za organizaci doktorského studia může i celá oborová rada, proděkan pro studijní záležitosti,
vedoucí studijního oddělení, děkan. Je nesprávné svádět to celé na docenta Suchomela. Václav Moravec: Jak
za to může paní Sejkorová? Helena Bendová: Studijní oddělení řeší tyto věci. Přijímací řízení tímto
způsobem probíhalo několikrát a pan docent Suchomel jen převzal systém, který tu byl. Spousta lidí si
mohla povšimnout dřív, že to není v pořádku, včetně mě.
Helena Bendová se vrací k podnětu ohledně budoucího studia - myslí si, že je v zájmu školy mít doktorandy.
Je dobře, že se řeší tyto problémy, je to primárně díky studentům, kteří si těch problémů jako první všimli.
Zdeněk Holý: Vadilo mu, že ta odvolání stála fakultu spoustu peněz, nic proti odvolání. Helena Bendová
připomíná, že ty podmínky přijímacího řízení vypsal děkan. Václav Moravec připomíná, že ani paní
prorektorka nevěděla, jak jsou schválené podmínky přijímacího řízení, u podmínek schválených v roce 2016
došlo dokonce k antidataci. I Václav Moravec se podílel na přijímacím řízení, které bylo protizákonné. Na
produkci jsme museli vzít dva lidi, kteří pak využívají takovýchhle právních kliček. Martin Kohout říká, že
tu minulost už nezměníme, ale lze to nyní ještě stihnout vypsat. Helena Bendová říká, že to je pár věcí, pár
schválení, není to nějaká obrovská agenda, dá se to vše napravit celkem rychle.
Návrh usnesení:
AS FAMU by považoval za žádoucí, aby děkan a oborová rada vypsali přijímací řízení do
doktorského studia na rok 2019/20, protože je to v zájmu studentů i fakulty.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Usnesení bylo schváleno.
Helena Bendová to ještě ráno pošle proděkanovi Dvořákovi.

6. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FAMU
Tomáš Janáček shrnuje: Vítu Klusákovi, Petru Markovi, Pavlu Rejholcovi a Tomáši Janáčkovi 18. března
vyprší mandát. Je třeba tedy vyhlásit volby do akademického senátu. Dle volebního řádu je třeba uskutečnit
volby nejméně 30 dní před vypršením mandátu a zároveň zveřejnit kandidáty alespoň 21 dní před volbami.
čas
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Návrh je, že volby by byly 13. a 14. února, to je středa a čtvrtek. Původně Tomáš Janáček navrhoval pátek,
ale to většina studentů není ve škole. Bohužel se to kříží s Berlinale, diskutují senátoři. Nejde to jinak,
protože kdyby to mělo být ještě před Berlinale, tak by měli lidé příliš málo času na podávání nominací, jen 4
dny. Děkan se omlouvá, ale musí odejít, jestli AS FAMU už nic nepotřebuje. Ukončení nominací kandidátů
bude 22. 1. v 15:00.
Tomáš Janáček říká, že je ještě jeden vtipný problém, že bychom se měli dohodnout, zda-li se před volbami
senát sejde. Obvykle ty nominace putují k rukám předsedy, ale Heleně Bendové končí smlouva 31. ledna,
tedy by se měla udělat schůze kvůli zvolení nového předsedy AS. Anebo se senát nesejde a ty nominace
půjdou k rukám místopředsedy a nové předsednictvo se zvolí až po volbách.
místnost
Debatuje se o místnosti pro plénum, zda to neudělat v Klubu FAMU, zda je o tom možno hlasovat per
rollam. Ladislav Greiner říká, že 29. listopadu byla konference v Brně o fungování senátů, kde se mluvilo o
tom, že hlasování per rollam je protizákonné z důvodu nekontrolovatelnosti senátu, ale Ladislav Greiner je
příznivec hlasování per rollam. Helena Bendová připomíná, že je to třeba pořešit, ale v zákoně se mluví o
tom, že zasedání jsou veřejná, ne veškerá činnost. Máme per rollam schválené z velkého senátu a
z ministerstva, je to běžná praxe. O místnosti pro plénum a o volební komisi rozhodne senát per rollam.
Tomáš Janáček říká, že by bylo dobré, kdyby ve volební komisi byly zastoupeny obě názorové strany. V
nejhorším případě to skončí tak, že bude Tomáš Janáček členem komise, ale má i lepší věci na práci.
Jindřich Keil ještě nemá natáčecí plán a nemůže. Greta Stocklassa může být členem přijímací komise.
Návrh usnesení:
AS FAMU schvaluje termíny a předložené znění vypsání doplňovacích voleb do AS FAMU.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

7. Různé
odchod Heleny Bendové
Helena Bendová se chce vyjádřit, proč odchází - vyjadřoval se k tomu pan děkan v Newsletteru, tak na to
musí reagovat:
„Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla rozvázat pracovní poměr s FAMU, končím na konci ledna v pozici
senátorky a předsedkyně senátu. Chtěla bych se omluvit všem, kdo mně volili, že svou funkci v AS budu
vykonávat kvůli tomu nakonec pouze jeden rok. Neodcházím proto, že bych nezvládala vykonávat funkci
senátorky a že bych nebyla schopna ustát tlaky, které jsou na mne kvůli tomu vytvářeny, odcházím, protože
nechci být nadále zaměstnaná v této instituci jako pedagožka – a bohužel sekundárním důsledkem je, že
skončím také v senátu.
Děkan se mne sice nezeptal na důvod mého odchodu, přesto údajný důvod překvapivě napsal do
prosincového Newsletteru děkana a poslal celé fakultě. Jím uvedený důvod je nicméně zcela nepravdivý.
Neodcházím kvůli koncepčnímu sporu s děkanem o poměru teorie a praxe v rámci výuky a nikdy v životě
jsem netvrdila, že znám zázračný recept na zlepšení stavu české kinematografie a že je jím to, že na FAMU
bude o pár teoretických přednášek víc - takto nesmyslné tvrzení mne v životě nenapadlo. V debatách
s děkanem jsem kritizovala jeho naivní představu, že když přidá či zruší několik předmětů, budou najednou
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čeští filmaři vyhrávat v Cannes, protože se domnívám, že kvalita národní kinematografie je důsledkem
souhry mnoha rozličných faktorů ve společnosti, kultuře a více institucích. Děkana jsem se sice opakovaně a
neúspěšně snažila přesvědčit o tom, že FAMU jako vysoká škola potřebuje mj. i kvalitní teoretické předměty,
že by děkan měl klást systematický důraz i na tuto oblast výuky, protože teorie umožňuje studentům uvažovat
o jejich tvorbě v širších souvislostech, ale tyto naše debaty nesouvisí s mým odchodem.
Ze školy ve skutečnosti odcházím kvůli děkanovu špatnému způsobu řízení fakulty a kvůli tomu, jak naše
samosprávná instituce není schopná nastalé situaci adekvátně čelit za pomoci vnitřních procesů a orgánů.
Jako zaměstnankyně očekávám, že hlavní manažer v mojí práci bude jednat racionálně, s empatií a se
smyslem pro humor, že bude problémy řešit a nikoli je vytvářet, že se bude snažit zaměstnance primárně
pozitivně motivovat a nikoli zastrašovat a trestat, že bude ke všem přistupovat stejným způsobem a
spravedlivě. Je pro mne nepřijatelné pracovat v prostředí, které nedodržuje takovéto zcela základní
principy, v prostředí, kde občas dochází dokonce až k šikanóznímu jednání ze strany vedení, a to jak vůči
zaměstnancům, tak i studentům. Za 15 let mého působení na FAMU zde nikdy nedocházelo k podobným
problémům a konfliktům jako v posledních dvou letech. Musím bohužel ale zdůraznit, že to není jen děkan
sám, kdo je podle mě zodpovědný za tuto situaci - je to i nedostatek vzájemné solidarity mezi členy
akademické obce. V neposlední řadě pak k mému rozhodnutí přispělo to, že do vedení katedry, na které jsem
zaměstnaná, byl děkanem jmenován jím oslovený člověk, který ve výběrovém řízení zvítězil s koncepcí, která
proměňuje dosavadní charakter CASu a kterou osobně považuji za až urážlivě nedomyšlenou a
nevyargumentovanou, i když na druhou stranu, naštěstí, v podstatě prakticky nerealizovatelnou. Tyto důvody
mne v úhrnu tedy nutí ze školy odejít, i když to pro mě nebylo jednoduché rozhodnutí vzhledem k tomu, jak
skvělé studenty ze všech kateder na škole potkávám a jak mne baví je učit.“
hlasování per rollam
AS má povinnost informovat o svém hlasování per rollam, které probíhalo ve dnech 23. 11. až 30. 11. 2018.
Senát per rollam odsouhlasil toto usnesení:
Akademický senát FAMU se shoduje na tom, že pro výkon své funkce potřebuje občasnou
právní výpomoc a pověřuje svou předsedkyni, aby se pokusila zajistit dlouhodobou spolupráci
s právníkem placenou z finančních prostředků fakulty.
Pro: 5,
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Informace ohledně CASu se už nestíhají, zveřejnit by je bylo dobré příště.
Konec zasedání.
Zapsala Anna Petruželová, schválila Helena Bendová.
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