Analýza vybraných otázek v oblasti vysokoškolského práva

Zadání
1. Jaký je dle zákona o vysokých školách (též v kontextu tzv. velké novely z roku 2016)
vztah děkana a garanta studijního programu, jakou roli má v souvislosti s přípravou a
realizací studijního programu vedoucí katedry (či obdobného pracoviště)?
2. Je v souladu se zákonem o vysokých školách, aby výuku studijního programu
zajišťovala různá pracoviště (resp. více pracovišť)?
3. Je obsah Statutu Centra audiovizuálních studií FAMU v rozporu se zákonem o
vysokých školách? Pokud ano, v čem konkrétně.

Jaký je dle zákona o vysokých školách (též v kontextu tzv. velké novely z roku 2016) vztah
děkana a garanta studijního programu, jakou roli má v souvislosti s přípravou a realizací
studijního programu vedoucí katedry (či obdobného pracoviště)?
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVŠ“), vztah děkana a garanta studijního programu (dále jen
„garant“) explicitně neřeší. Lze jej však dovodit z regulace souvisejících činností. Vyjít lze
zejména skutečnosti, že tvorba studijních programů (zůstala-li dle § 24 odst. 2 ZVŠ i po novele
mezi působnostmi fakulty) je samosprávnou působností fakulty, přičemž zbytkovou působnost
ve věcech fakulty má děkan (§ 28 odst. 1 ZVŠ).
Zároveň platí, že studijní program nemůže vzniknout bez vyjádření fakultního
akademického senátu (dále jen „AS“), schválení fakultní vědecké (umělecké) rady (dále jen
„UR fakulty“) a zpravidla ještě schválení vědecké (umělecké) rady univerzity, resp. orgánu,
kterému daná kompetence byla v souladu s § 12 odst. 3 ZVŠ případně statutem univerzity
předána; v případě AMU se jedná o Radu pro vnitřní hodnocení. Všechny tyto kolegiální
orgány mají faktickou moc (danou právním postupem) do studijního programu zasáhnout
(nejmenší AS, neb se pouze vyjadřuje; jeho vyjádření je tak zejména podkladem pro
rozhodování UR fakulty), a to tím, že nebude-li studijní program odpovídat jejich
„představám“, mohou ho neschválit, popř. nedoporučit ke schválení (AS).
Je pravdou, že ZVŠ explicitně neurčuje děkanovi výhradní pravomoc předložit UR
fakulty ke schválení studijní program, na stranu druhou, nestanoví-li zákon jinak, jedná a
rozhoduje ve věcech fakulty děkan (ostatně je vrcholným výkonným a řídícím orgánem).
Pokud jde o postavení garanta, ZVŠ mu (v § 44 odst. 7) v podstatě garantuje toliko, že
... zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního programu, dohlíží na kvalitu jeho
uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej. Nestanovuje mu tedy žádné výhradní
právo určovat obsah studijního programu, pouze koordinovat proces jeho přípravy a následně
dohlížet na jeho uskutečňování a přispívat ke kvalitě a rozvoji. Lze mít za to, že záměrem
zákonodárce bylo ponechat hlavní díl odpovědnosti na fakultě jako takové, tj. na výše
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uvedených orgánech a děkanovi. V tomto směru tedy novela žádné posílení pozice garanta
nepřinesla, spíše došlo k zachycení požadavků, které již v minulosti více či méně aplikovala na
garanta Akreditační komise a přijímala do svých interních standardů, a částečně i k jejich
rozšíření.
Lze si představit faktickou modifikaci vzájemného postavení garanta a děkana
vnitřními předpisy vysoké školy, ostatně v souladu s nařízením o standardech (274/2016 Sb.)
platí, že vysoká škola má mít vymezeny pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu
tak, aby byla zajištěna kvalita studijního programu.
Obecně lze doporučit takové rozložení kompetencí, které bude respektovat, že je to
garant, kdo má patrně nejlepší předpoklady porozumět obsahu studijního programu a nést
odpovědnost za jeho kvalitní koncepci, avšak právě děkan je z podstaty své funkce pověřen
naplňovat svou činností strategii fakulty, s čímž souvisí i skutečnost, že je vybaven oprávněními
a nejpřesnějšími informacemi o lidských zdrojích, finančních možnostech fakulty apod.
Jinými slovy, že je vhodné, pokud děkan ponechá koncepci studijního programu na
garantovi, avšak zároveň nastavuje mantinely vycházející např. z finančních či personálních
možností fakulty. Pro pořádek je však třeba doplnit, že ZVŠ takto konkrétní není, a tedy pokud
děkan výše naznačené principy vhodného rozložení kompetencí nerespektuje, k porušení ZVŠ
tím nedochází. Garant má případně k dispozici politické nástroje, například odmítnout plnit
roli garanta studijního programu, s jehož koncepcí nesouhlasí, anebo přesvědčit některý ze
schvalujících orgánů, aby studijní program v podobě navržené děkanem neschválil
(nedoporučil ke schválení) a případně doporučil alternativní podobu navrženou garantem, a to
buď otevřeně anebo skrytě (prostřednictvím rozumných nápadů členů UR fakulty, jakkoli
patrně vycházejících z předchozí diskuze s garantem). Tím je vlastně dosaženo i za těchto
podmínek určitého vyvážení sil.
Čili shrnuto: primární odpovědnost za studijní program nese děkan (navenek),
jemu je případně odpovědný garant (vnitřně). Garant má však vždy možnost garantem
nebýt, pokud vnímá, že nemá k dispozici potřebné nástroje (např. reálně není vyslyšen v
personálních otázkách).
Pokud jde o postavení vedoucího katedry (či obdobného pracoviště), platí, že ZVŠ
katedry či obdobná pracoviště explicitně nespecifikuje, tím spíš nespecifikuje ani vztah jejich
vedoucích k děkanovi či garantovi studijního programu. Nejedná se proto o otázku právní jako
spíše politickou/manažerskou, resp. organizační. Jinými slovy, záleží na systému řízení
uplatňovaném na dané vysoké škole či fakultě, ideálně vymezeném vnitřními předpisy
(univerzity či fakulty) či jinými interními předpisy (v případě jsou jinými interními předpisy
výnosy děkana), a není-li jich, tak patrně zavedeném dosavadní praxí. Na AMU na věc dopadá
zejména čl. 15 odst. 1 písm. a) a čl. 18 odst. 2 písm. a) Pravidel systému zajišťování kvality …,
dle nichž je vedoucí katedry a garant studijního programu instancí navrhující nový studijní
program nebo prodloužení či rozšíření akreditace stávajícího studijního programu a
předkládající věcný záměr akreditace kolegiu děkana, pročež vedoucí katedry spolupracuje s
garantem při předkládání návrhu na akreditaci nového studijního programu (nebo prodloužení
či rozšíření akreditace stávajícího studijního programu).
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Je v souladu se zákonem o vysokých školách, aby výuku studijního programu zajišťovala
různá pracoviště (resp. více pracovišť)?
Ano, je to v souladu – jak již bylo naznačeno, ZVŠ vnitřní členění fakulty výslovně neřeší,
organizační struktura je ostatně samosprávnou působností fakulty. Studijní programy je třeba
uskutečňovat kvalitně, je však záležitostí fakulty, jakou organizaci za tím účelem zvolí.
Ostatně v České republice existují fakulty, na nichž jsou uskutečňovány zejména
studijní programy v podstatě „katederní“, pro něž je typické, že veškerou výuku studijního
programu zajišťuje jedna katedra (resp. obdobné pracoviště), stejně jako fakulty, na nichž jsou
uskutečňovány zejména studijní programy „celofakultní“, pro něž je typické, že výuku
uskutečňuje více kateder či dokonce všechny (např. lékařské či právnické fakulty), a konečně i
fakulty, jejichž studijní programy jsou kombinací, což zpravidla funguje tak, že podstatná
část studijního programu je realizována určitou katedrou, a zbývající část potom jinou, popř.
více jinými katedrami, typicky zajišťující určitý společný základ (např. pedagogickopsychologický základ učitelských studijních programů pedagogických fakult). Obecně jsou
možné tyto modely i jakékoli jejich kombinace, určující je pouze to, zda je výuka jako celek
realizována v požadované kvalitě.

Je obsah Statutu Centra audiovizuálních studií FAMU v rozporu se zákonem o vysokých
školách? Pokud ano, v čem konkrétně.
[K posouzení předložen dokument označený jako „Statut Centra audiovizuálních studií FAMU.
Ideová a právní konstituce CAS“ s hlavičkou „Příloha 3 zápisu AS FAMU 07/2005“]
Nebyl zjištěn rozpor se zákonem o vysokých školách – Statut Centra audiovizuálních studií
FAMU neobsahuje žádné (právní) normy, které by byly v rozporu s právními normami
obsaženými v zákoně o vysokých školách.
Nad rámec dotazu lze doplnit, že ZVŠ ani jiný zákon existenci statutu katedry (či
obdobného pracoviště) nepožaduje, avšak ani nezakazuje. Obecně lze soudit, že postavení a
činnost katedry (resp. obdobného pracoviště) je dána zejména
•

pravidly obsaženými v různých vnitřních předpisech (v případě FAMU zejm. v čl. 14
Statutu FAMU a AMU - např.v čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3 a čl. 10 odst. 3
SZŘ AMU https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vnitrni-predpisy/, v čl. 3
odst. 5 Řádu výběrového řízení https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vnitrnipredpisy/ či 11 odst. 3, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 písm. d). čl. 18 odst. 2 písm. a), čl.
19 odst. 1 Pravidel systému zajišťování kvality... https://www.amu.cz/cs/urednideska/predpisy/vnitrni-predpisy/),

•

rolemi potvrzenými v rozhodnutích o akreditaci (je-li v jednotlivých žádostech uvedeno,
které pracoviště bude tu kterou výuku realizovat; a tak by to patrně mělo po dobu
realizace udělené akreditace zůstat, nebude-li zřejmé, že změna pracoviště zvýší kvalitu
a ne naopak),

•

zavedenou praxí (tedy tím, „jak se to dělalo dosud“),
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•

deklaracemi ve strategických dokumentech (např. v nejnovějším plánu realizace (č. 05)
dlouhodobého
záměru
AMU https://www.amu.cz/cs/urednideska/strategicke_dokumenty/dlouhodobe-zamery/: "Poskytneme podporu jednotlivým
pracovištím a katedrám v získávání prostředků z různých zdrojů a poskytovatelů v ČR
a zahraničí."),

•

deklaracemi na odborných (zejm. umělecká rada) či zastupitelských (akademický senát)
fórech.

Může však být též upřesněna na úrovni vnitřních předpisů fakulty, popř. jiných interních
předpisů děkana či vedoucího katedry (resp. obdobného pracoviště), vše záleží na předpisech a
zvyklostech fakulty či vysoké školy samotné, resp. na vnitřní kultuře.

Pro Centrum audiovizuálních studií FAMU zpracovala JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. 1;
podle právního stavu k 12. 12. 2018.

https://www.muni.cz/lide/108125-veronika-smutna

1

4

