PID: AMU/21/426144

Zápis z porady Etické komise AMU dne 20.7.2021 na MS Teams 11.00 – 12.50
Přítomní: prof. PhDr. Jana Pilátová, prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., prof. Mgr. Noemi ZárubováPfeffermannová, Pavla Procházková, Vojtěch Cibulka (dále bez titulů).
Omluveni: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Hosté: Mgr. L. Prokop, Mgr. et Mgr. Eliška Děcká, Ph.D., doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D.
Předsedkyně EK J. Pilátová přivítala přítomné a poděkovala za účast na jednání. Na jednání opět
přizvala Mgr. L. Prokopa; pozvání také přijala prorektorka Mgr. E. Děcká a proděkanka DAMU doc. A.
Koubová. Přítomní souhlasili s účastí přizvaných hostů.
J. Pilátová konstatovala, že EK je usnášeníschopná, navrhla program setkání a zúčastnění ho
schválili:
1. debata o studentské iniciativě s názvem NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET (dále jen iniciativa);
2. pozice EK AMU;
3. odpověď MgA. J. Vlacha na usnesení komise.
--------------------------------------------------------------Program jednání byl schválen. Přítomní souhlasili s pořízením záznamu zasedání. Jednotliví členové
dostali v předstihu podklady plynoucí z iniciativy, včetně mediální odezvy.
Předsedkyně vyzvala přítomné k vyjádření stanoviska k aktuálnímu dění na naší škole, zvláště na
DAMU - včetně role a postavení EK.
Mgr. E. Děcká poděkovala za pozvání, studentskou iniciativu vítá jako podnět a následně prostor
vzniku funkčního systému pro prevenci a posílení důvěryhodnosti zainteresovaných orgánů školy i
fakult. O aktuálním dění probíhá diskuze s paní rektorkou, klíčové je hledání rezerv a nastavení
preventivních opatření.
Doc. A. Koubová je pověřena řešit konkrétní podněty, návrhy, zabývat se doporučeními stran
studentů, pedagogů i zaměstnanců. S mnoha z nich je denně v kontaktu. Objasnila všechny aspekty,
které toto pověření obnáší. Cílem fakulty je vzájemné propojení instituce a otevřená komunikace. EK
by měla hrát významnou roli ve vztahové struktuře školy, přispívat k tvorbě dobré atmosféry; význam
tkví zejména v preventivní úloze. EK by měla mít dvě základní role – řešení individuálních podnětů a
být symbolem etické kultury.
Paní předsedkyně otevírá otázku funkce etické komise včetně porušování etického kodexu, ke
kterému zřejmě docházelo. Dle stávajícího řádu může EK reagovat pouze na konkrétní podněty. Tuto
možnost ovšem studenti nevyužili ani o ní nebylo diskutováno, nevíme, jestli z nevědomosti nebo
kvůli nedůvěře. Nabízí se řešení zřídit nezávislý orgán (ombudsmana či mediátora), který by měl k
dispozici edukační i právní nástroje k řešení situací, a zároveň by měl potřebnou nezávislost a tím i
nestrannost, důvěryhodnost. Doc. Koubová souhlasí, jde o odpovědnost instituce, nastavení
komunikačních nástrojů a vytvoření nezávislé platformy. Důležitá je kultivace vztahů a transparentní
prostředí.

Prorektorka Děcká uvádí poznatky ze setkání s představiteli AVU, kde řeší podobné problémy a vznikl
tam už strukturovaný plán (antidiskriminační platforma).
M. Petříček obrací pozornost k ustanovení EK a její původní funkci – podporu solidnosti
akademických procesů a funkcí. V tom kontextu má pravidlo posuzování konkrétních podnětů
nezastupitelné místo. Nyní jsme v nové situaci, aktuální jsou jiné úkoly a zmíněné pravidlo činnost EK
spíše ochromuje. Domnívá se, že je třeba specifikovat a ukotvit funkci nezávislého fakultního orgánu
pro řešení problémů, na které upozornila studentská iniciativa, případně jej propojit s činností EK.
N. Zárubová připomíná současnou roli EK. Jedná se o poradní orgán rektorky, v souladu s platnými
přepisy nemůže komise zastávat roli iniciátora ani být součástí dění. Musí zastávat neutrální
postavení. Nedomnívá, že by EK jakkoliv selhala (čímž odpovídá na otázku J.Pilátové). Ke svěřeným
podnětům členové EK vždy přistupovali zodpovědně a pečlivě.
V. Cibulka studentskou iniciativu DAMU přivítal, soudí, že zveřejněné potíže se vyskytují i na dalších
školách. V ustanovení ombudsmanky na FAMU vidí směr, který by měly podporovat i ostatní fakulty.
Zmínil zkušenosti ze zasedání Rady VŠ, kde téma bývá často reflektováno. Doporučuje klást důraz
na větší informovanost studentů i pedagogů, na webových stránkách fakult co nejdřív zviditelnit
možnosti využití už existujících „záchranných mechanismů“, což zúčastnění velmi podporují.
V následné obšírné diskuzi přítomní shodně podporují proces nápravy neřešených problémů a
vytvoření ochranné sítě ombudsmanů/mentorů/koordinátorů na jednotlivých fakultách, kteří budou
mít k dispozici právní nástroje k řešení tíživých situací a zároveň si zachovají nezávislost. Budou
splňovat preventivní roli ve funkčním ochranném systému a budou vytvářet bezpečný prostor pro
řešení takových situací. Všichni členové akademické obce by měli vědět, že si mohou zvolit způsob
jejich řešení – od bezprostřední konzultace po podání konkrétní stížnosti. Měli by vědět, s kým je
mohou probrat a kdo jim pomůže ujasnit si rozdíl mezi jednáním jasně protiprávním, jednáním
překračujícím Etický kodex AMU a jednáním jinak neetickým, tedy rozdíly mezi individuálně
pochopitelnými potřebami a oprávněnými, ale také neoprávněnými nároky učitelů i studentů. N.
Zárubová navrhuje nabídnout jako možné zprostředkovatele i členy EK na fakultách. EK je chápána
jako vrcholný orgán, garantující dodržování mravních principů a etických zásad ve vzdělávací, tvůrčí,
vědecké a umělecké činnosti. Debata členů komise i hostů zdůrazňuje trvalou kultivaci vztahů na
všech úrovních a rovnoprávnost při posuzování nepatřičného chování pedagoga i studenta.
M.Petříček shrnuje, že podněty EK mají být poskytnuty paní rektorce.
Přítomní se dohodli na postupu v odpovědi MgA. J. Vlachovi, PhD. na základě jeho námitky
k usnesení EK.
Předsedkyně EK oznámila už před vystoupením iniciativy paní rektorce a poté i děkanovi záměr vzdát
se funkce a předat ji dalšímu reprezentantovi DAMU; sdělila to nyní členům EK. M.Petříček a N.
Zárubová nesouhlasili, vyzdvihli její kompetence a autoritu a ohradili se proti žurnalistickému
zjednodušování a dehonestaci. Členové EK chápou, že šance na změnu, otevřená iniciativou,
potřebuje konstruktivní návrhy a debatu o nich, jinak by mohla způsobit více bolesti a škod než
užitku.

Zapsala: P. Procházková
Za správnost: prof. J. Pilátová

