PID: AMU/21/421594

Zápis z porady Etické komise AMU dne 27.5.2021 na MS Teams 11.30 – 13.05
Přítomní: Vojtěch Cibulka, prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Jana Pilátová, Mgr. et Mgr.
Marek Vácha, Ph.D. (od 12.00 hod.), prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová, PhDr. Ingeborg
Radok Žádná (odchod 11:45), tajemnice komise Pavla Procházková (ohlášený odchod 12.15 hod.) a
přizvaný Mgr. Lukáš Prokop, právník AMU (dále bez titulů).
Po přivítání nového člena EK Vojtěcha Cibulky účastníci souhlasili s nahráváním setkání a účastí
právníka AMU, aby nedošlo k procesním chybám.
Rektorka Ingeborg Radok Žádná komisi pozdravila a souhlasila se setkáním, kde probereme
zkušenosti z krizového roku, ovlivňující činnost komise. Poté se odpojila. Jana Pilátová konstatovala,
že EK je usnášeníschopná, navrhla program setkání a zúčastnění ho schválili:
1. Podnět dr. Jiřího Vlacha z FAMU + materiály k podnětu, s nimiž se všichni předem seznámili
(na úložišti SharePoint);
2. zpravodajem bude prof. Miroslav Petříček;
3. posoudíme, zda EK přísluší podnět posuzovat;
4. projednáme návrh odpovědi a budeme o něm hlasovat;
5. zvážíme, jaké podněty přineseme paní rektorce.
Zpravodaj shrnul jádro sporu pedagoga Jiřího Vlacha se studentskou senátorkou Gretou Stocklassa.
J.V. žádá omluvu od G.S., protože na zasedání AS FAMU 18.12. 2020 při volbě členů disciplinární
komise v jeho nepřítomnosti „očernila jeho jméno“. Žádá důkaz, že to, co mu zazlívá, se před lety stalo
a není to jen pomluva a „politikaření“. Studentka hájí své právo vyjádřit názor o kandidátovi, kterého
sice osobně nezná, ale dozvídá se o něm od studentů. Zpravodaj uzavírá svůj komentář prohlášením,
že podnět je přípustný; splňuje náležitosti dané čl. 7 odst. 4. Výnosu rektora č. 7/2019, Jednacího
řádu Etické komise AMU.
V diskusi předsedkyně připomíná dopis Zdeňka Holého; napsal komisi, že J.V. nemohl udělat, co mu
G.S. vytýká – byla to jeho, děkanova kompetence. Komise se radí, zda jí přísluší řešit chronické vnitřní
spory FAMU. Student Vojtěch Cibulka, nový zástupce AS AMU, nabízí citáty z přepisu zvukového
záznamu z AS FAMU („zneužívání“/ „neadekvátní využívání“ moci) k uvážení, zda se G.S. o
kandidátovi disciplinární komise J.V. vyjádřila nactiutrhačně.
V následné diskuzi se členové komise obšírně zabývají otázkou, zda podání souvisí přímo s Etickým
kodexem AMU, poté předsedkyně zahajuje dvojí hlasování.
Na otázku, zda podnět J. Vlacha souvisí přímo s Etickým kodexem AMU, Výnos rektora č. 2/2020
přítomní hlasují takto:
Ano: 5
Ne: 0
Zdržel se: 0.

Podnět pedagoga J. Vlacha souvisí s Etickým kodexem AMU.
Na otázku, zda došlo k porušení obecně platných morálních zásad a ustanovení Etického kodexu
AMU hlasovali členové EK AMU takto:
Ano: 0
Ne: 1
Zdržel se: 4
Členové EK AMU v návaznosti na výsledek tohoto hlasování diskutovali o tom, co ne/přísluší Etické
komisi a rozhodli se vyjádřit své stanovisko dopisem Jiřímu Vlachovi. V rámci diskuse o tom, co
ne/přísluší etické komisi předsedkyně přiznává, že už není nestranná. Zlobí se, že v krizi (epidemické i
politické) řešíme pod praporem etiky malicherné sváry, ne skutečné problémy. Prosí Marka Váchu,
aby funkci předsedy jako nejvíc nezávislý člen EK převzal. Oslovený tvrdí, že předseda má znát
prostředí (později na dotaz L.P. dodá, že v etické komisi jiné školy řešení osobních sporů nezažil);
Noemi Zárubová uklidňuje předsedkyni, že její postoj je legitimní, nemá jiná práva než ostatní (např.
rozhodující hlas). Kolega Petříček a další tvrdí, že spravedlivé rozhořčení neškodí. Navrhují ohradit se
proti využívání EK jako rozhodčího osobních či skupinových sporů. Studentský člen komise za
všeobecného souhlasu připomíná, že školy se zvlášť v těžkých dobách mají starat o studenty; spory
učitelů na ně dopadají, komplikují jim život a zamořují akademické prostředí.
Předsedkyně se ptá na možnosti mediace a zavedení institutu ombudsmana FAMU jako osoby,
schopné řešit konkrétní neshody na místě neformální cestou; jen ve vážných a jasně definovaných
případech je projednávat s EK. Ukazuje se, že to je hlavní téma pro setkání s paní rektorkou.
S přispěním členů komise se vynořují otázky: Ombudsman na každé fakultě, nebo jedna osoba pro
všechny? Jak zajistit nezávislost funkce, aby se nestala kartou ve hře skupinových či osobních zájmů?
Co udělat, aby nepůsobila jen disciplinární komise k řešení problémů učitelů se studenty, aby se daly
řešit i potíže studentů s učiteli? Zvládneme problematiku, vyhřezlou aférou poslance Feriho, pokud by
se objevila na AMU? Chronicky neřešené problémy jsou podhoubím sporů a vyraší v nejmíň vhodnou
chvíli. Jak řešit vážné etické otázky (bagatelizování či účelové využívání chyb nebo spoléhání na to, že
se chyby neřeší)?
Předsedkyně setkání EK zapsala a požádala kolegy o revizi, což se stalo. Poslala ke korektuře i text
dopisu pro Jiřího Vlacha. Oba dokumenty poradního orgánu rektora předá tajemnice EK paní rektorce
AMU a bude to i podkladem pro plánované setkání s ní.
Zapsala a za správnost: prof. J. Pilátová
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