Č. j. 900/20/00031
PID 0387060
V Praze dne 24. 4. 2020

VÝNOS REKTORA č. 4/2020,
kterým se stanoví zvláštní pravidla pro studium a činnost akademických orgánů na Akademii
múzických umění v Praze v kalendářním roce 2020

Rektor Akademie múzických umění v Praze podle čl. 5 odst. 7 statutu AMU a v souladu s § 10
odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), stanoví tato zvláštní pravidla pro vzdělávání a rozhodování na Akademie
múzických umění v Praze:
ČAST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
čl. 1
Působnost výnosu
(1) Tento výnos v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. března 2020 pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky (dále jen „nouzový stav“)
a v návaznosti na zákon č.188 /2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování
na vysokých školách v roce 2020 upravuje pro Akademii múzických umění v Praze (dále jen
„AMU“) pro kalendářní rok 2020 zvláštní pravidla týkající se studia na AMU a činnosti orgánů
AMU a některé související otázky.
ČÁST DRUHÁ
STUDIUM
čl. 2
Zohlednění narušení studia
(1) Doba studia ve studijním programu připadající na období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020
(dále jen „doba narušeného studia”) se nezapočítává do
a. doby studia podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách pro účely stanovení
poplatku za studium,
b) maximální doby studia pro účely plnění studijních povinností,
c) maximální doby studia pro účely přiznávání stipendií vysokou školou.
(2) Má-li v době narušeného studia osoba studium přerušené podle § 54 zákona o vysokých
školách, nezapočítává se tato doba do celkové doby přerušení, pokud o to tato osoba požádá.
(3) Ostatní lhůty pro plnění studijních povinností stanovené zákonem o vysokých školách či
vnitřními předpisy a normami AMU nejsou dobou narušeného studia dotčeny.
čl. 3
Přijímací řízení
(1) Není-li možné konat přijímací řízení podle původních podmínek, může fakulta stanovit nově
podmínky přijetí ke studiu, termín a způsob ověřování jejich splnění, formu a rámcový obsah
přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení podle § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách
a zveřejnit je nejpozději 15 dnů přede dnem ověřování.
(2) Fakulta může využít pro ověřování také distanční formy ověřování. Stanoví-li fakulta možnost
distanční formy ověřování, sdělí nejpozději 15 dnů přede dnem ověřování způsob ověřování
a technické či materiální požadavky. Předpokladem je dodržení zásad uvedených ve Studijním
a zkušebního řádu AMU, tj. povinnost vykonat zkoušku osobně, poctivě a za dodržení pravidel
zkoušky, a zásad obsažených v Etickém kodexu AMU.
(3) Konkrétní změny v přijímacím řízení předkládá děkan ke schválení akademickému senátu
fakulty v zákonných lhůtách a akademický senát je schvaluje i za použití ust. čl. 7 odst. 1
tohoto výnosu.
(4) Je-li ověřování prováděno prezenční formou a není-li obnovena osobní přítomnost studentů při
výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole vycházející z rozhodnutí orgánů veřejné moci
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(dále jen “osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole”)
alespoň 15 dnů před zveřejněným dnem ověřování, zveřejní fakulta nový termín, který stanoví
nejdříve na patnáctý den po obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů při výuce
a zkouškách.
čl. 4
Přijetí ke studiu a zápis do studia
(1) Nemůže-li uchazeč, který splnil ostatní podmínky přijetí ke studiu ve studijním programu,
předložit doklad prokazující splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, jde-li o přijetí ke studiu
v bakalářském nebo v magisterském studijním programu,
a) může být výjimečně přijat ke studiu na základě výjimky děkana nebo
b) může fakulta vydat uchazeči osvědčení o úspěšném splnění talentové i teoretické
podmínky přijímací zkoušky a stanovit mu lhůtu k doplnění dokladů prokazující
dosažení předchozího vzdělání nejpozději do 30 dnů po začátku akademického roku
2020/2021.
(2) Nemůže-li uchazeč, který splnil ostatní podmínky přijetí ke studiu ve studijním programu,
předložit doklad prokazující splnění podmínky
a) řádného ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu, jde-li o přijetí ke
studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní
program, nebo
b) řádného ukončení studia v magisterském studijním programu a získání akademického
titulu, jde-li o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu,
může fakulta vydat uchazeči osvědčení o úspěšném splnění talentové i teoretické podmínky
přijímací zkoušky a stanovit mu lhůtu k doplnění dokladů prokazující dosažení předchozího
vzdělání nejpozději do 30 dnů po začátku akademického roku 2020/2021.
(3) Přijmout ke studiu a zapsat do studia uchazeče podmíněně na AMU nelze.
čl. 5
Státní zkoušky
(1) Studium v bakalářském studijním programu i v magisterském a navazujícím magisterském
studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška
se skládá z těchto částí:
a) zkoušky z předmětů stanovených akreditací studijního programu,
b) obhajoby vysokoškolské kvalifikační práce.
(2) K ústní části státní závěrečné zkoušky může předstoupit student, který splnil studijní požadavky
dané studijním plánem studijního programu (včetně případné realizace absolventského
výkonu), odevzdal kvalifikační práci v řádném termínu se všemi předepsanými náležitostmi
a získal potřebný počet kreditů. Součástí ústní části státní závěrečné zkoušky je obhajoba
vysokoškolské kvalifikační práce.
(3) Kvalifikační práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému. Termín odevzdání
výtisků kvalifikačních prací ve vazbě je do 30 dnů po obnovení osobní přítomnosti studentů při
výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole.
(4) Absolventský výkon student realizuje v souladu se studijním plánem na některém z pracovišť
AMU a nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání obhajoby.
(5) Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou
a obhajobou disertační práce. Podmínkou konání obhajoby disertační práce je splnění
povinností individuálního studijního plánu doktorského studijního programu včetně odevzdání
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disertační práce se všemi předepsanými náležitostmi a úspěšné složení státní doktorské
zkoušky.
(6) Disertační práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému. Termín odevzdání
výtisků disertačních prací ve vazbě je do 30 dnů po obnovení osobní přítomnosti studentů při
výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole.
(7) Průběh a vyhlášení výsledků státní závěrečné zkoušky i státní doktorské zkoušky jsou
veřejné a k jejich provedení nelze využít distanční způsoby, pokud tento výnos nestanoví
jinak.
(8) V době, kdy je osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole
nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole na základě opatření přijatého podle
jiného zákona omezena, může fakulta pro vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia
studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce využít distanční způsoby, bude-li
splněna podmínka alespoň distanční účasti zkušební komise při konání státní zkoušky
a zachování veřejnosti průběhu a vyhlášení výsledku.
(9) Termín konání státní závěrečné zkoušky dle předcházejícího odstavce zveřejní fakulta
nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na svých webových stránkách. Student musí být
s termínem prokazatelně seznámen prostřednictvím elektronického informačního systému
vysoké školy.
(10)
Stanoví-li fakulta studentovi možnost vykonání státní zkoušky či její části předepsané na
závěr studia distanční formou, sdělí mu současně též způsob jejího vykonání a technické či
materiální požadavky. Nelze-li ji vykonat distanční formou, umožní fakulta studentovi vykonat
státní závěrečnou zkoušku prezenčně po obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů při
výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole.
(11)
Tento článek se použije i v případě, že osobní přítomnost studenta nebo přítomnost členů
akademické obce na vysoké škole není možná z důvodu jiných opatření orgánu veřejné moci
souvisejících s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, a to i jiného státu.
čl. 6
Průběh studia a harmonogram akademického roku
(1) Zkoušky a jiné studijní povinnosti a podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve
studijním programu, je možné plnit a ověřovat distančně v době, kdy je osobní přítomnost
studenta při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické
obce na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena.
(2) Stanoví-li fakulta studentovi možnost vykonání zkoušky či jiné studijní povinnosti či podmínky,
které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu distanční formou, sdělí mu
současně též způsob jejího vykonání a technické či materiální požadavky. Nelze-li ji vykonat
distanční formou, umožní fakulta studentovi vykonat zkoušky a jiné studijní povinnosti
a podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu prezenčně po
obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké
škole.
(3) Kontrolu studia ve formě ústní zkoušky je možné výjimečně nahradit i písemnou prací,
případně, pokud to umožňuje aktivita během semestru, souhrnnou klasifikací průběžných
studentských aktivit.
(4) V případech uvedených v odstavcích 1 až 3, je předpokladem dodržení zásad uvedených v čl.
26 Studijního a zkušebního řádu AMU, tj. povinnost vykonat zkoušku osobně, poctivě a za
dodržení pravidel zkoušky, a zásad obsažených v Etickém kodexu AMU.
(5) Fakulta může v době, kdy není možná osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při
studiu na vysoké škole, při výuce využívat nástroje distančního vzdělávání.
(6) Parametry předmětů popsané v informačním systému je možné měnit, fakulta může sdělit
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studentům obsah změny (včetně změny obsahu, rozsahu hodin přímé výuky, způsobu
zakončení, formy studia apod.) i jiným způsobem než zápisem v informačním systému.
(7) Stanoví-li fakulta
a) dle odstavce 1 a 2 možnost vykonání zkoušky či jiné studijní povinnosti či podmínky, které
musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu distanční formou, nebo
b) dle odstavce 3 změnu požadavků na úspěšné absolvování předmětu, nebo
c) dle odstavce 6 změnu v parametrech předmětu
sdělí studentům tyto informace s dostatečným předstihem, nejméně 15 dnů před prvním
možným termínem zápočtu či zkoušky.
(8) Akademický rok může být z důvodu omezení vycházejících z nouzového stavu nebo omezení
osobní přítomnosti studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole z rozhodnutí
rektora prodloužen či zkrácen.
(9) Žádost o zápis do vyššího ročníku bude možné podat od 1. 8. 2020.
ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY VYSOKÉ ŠKOLY A FAKULTY
čl. 7
(1) Kolektivní orgány vysoké školy nebo fakulty, u nichž se ze zákona či vnitřního předpisu
předpokládají veřejně přístupná zasedání (zejména akademické senáty a umělecké rady
v určitých případech) mohou v době, kdy je osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách
při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole na základě
opatření přijatého podle jiného zákona omezena, provádět jednání a hlasování i za jiné účasti
členů, zejm. prostředky komunikace na dálku (videokonference).
(2) Kolektivní orgány vysoké školy nebo fakulty, u nichž se ze zákona či vnitřního předpisu
nepředpokládají veřejně přístupná zasedání, mohou v době, kdy je osobní přítomnost studentů
při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na
vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, provádět jednání
a rozhodovat mimo zasedání (per rollam) i v případě, že tato možnost není výslovně uvedena
v příslušném jednacím řádu. Součástí zápisu nejbližšího zasedání je hlasovací protokol, ve
kterém je uvedeno, kolik členů bylo pro návrh, proti návrhu, nebo se hlasování v určené lhůtě
nezúčastnilo.
(3) Usnese-li se na tom daný orgán bez ohledu na formu hlasování, může se veřejným hlasováním
usnášet i o věcech, které podle zákona o vysokých školách nebo vnitřního předpisu vyžadují
tajné hlasování.
(4) Bližší podmínky jednání a hlasování dle odstavců 1 až 3 stanoví osoba, která stojí v čele
příslušného kolektivního orgánu vysoké školy nebo fakulty.
(5) Ustanovení odstavců 1 a 3 se nepoužijí v případě usnášení se akademického senátu o návrhu
na jmenování či odvolání rektora, resp. děkana v případě akademického senátu fakulty.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
čl.8
(1) Tento výnos nabývá platnosti a účinnosti dne 24.4.2020.
doc. Jan Hančil v. r.
rektor
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