SPRÁVNÍ RADA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
____________________________________________________________
Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 23. 6. 2021, Zasedací místnost rektorátu AMU – hybridní
forma
Přítomni osobně (bez titulů): Jiří Balík, Jakub Fischer, Petr Hejma, Petr Kolář, Jiří Šesták, Ivan
Wilhelm, Eva Zažímalová
Přítomni distančně (bez titulů): Marie Bílková, Hana Machková, Jan Maxa
Za AMU (bez titulů): Ingeborg Radok Žádná, Tomáš Langer, Magdalena Turková
Omluveni (bez titulů): Martin Baxa, Václav Dejčmar, Josef Havel, Jan Kasl, Pavel Racocha
Program:
1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2020
2. Dodatek č. 3 za rok 2020 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností AMU
3. Různé
Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Petr Hejma, pozdravil a uvítal všechny přítomné.
Ing. Petr Hejma konstatoval, že SR AMU je usnášeníschopná a může tedy projednat program, který
byl spolu s podklady k bodům 1. a 2. zaslán s předstihem v elektronické podobě.
Předseda SR AMU seznámil přítomné s programem, k programu zasedání nikdo neměl žádné
připomínky, proto Ing. Petr Hejma vyzval k hlasování o schválení programu.
Členové SR AMU hlasovali o schválení programu jednání SR AMU dne 23. 6. 2021 takto:
přítomných:
10
hlasovalo: 10
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
SR AMU schválila program jednání SR AMU dne 23. 6. 2021.
Ad 1
Předseda SR AMU požádal rektorku o úvodní představení dokumentu (příloha č. 1). Rektorka I. Radok
Žádná shrnula obsah VZ za rok 2020. VZ 2020 má strukturu, která je daná stejně jako v minulých
letech MŠMT a skládá se z úvodní části, na kterou navazuje textová příloha o dvanácti kapitolách
a tabulkovou část.
Textová část se příliš neliší od minulých let, byla zpracována částečně ve spolupráci s minulým
vedením na základě podkladů z fakult.
V úvodní části je reflektováno uplynulé pětileté strategické období ukončené rokem 2020. Úvodní
část je tedy členěna podle strategických priorit AMU a hlavními body, na které se AMU v období 20162020 soustředila byla zejména implementace novely VŠ zákona, příprava institucionální akreditace,
spuštění nových webových stránek AMU a další. Až na dílčí úkoly byly všechny strategické teze na
toto období naplněny.
Textová část, byla letos obohacena o jednu kapitolu navíc, která se věnuje dopadům pandemie
Covid-19. Pandemie se však promítá do celé VZ za rok 2020, protože činnost školy byla postižena ve
všech aspektech, v činnosti vzdělávací a tvůrčí, především pak v internacionalizaci a také v oblasti
ekonomické činnosti AMU. Poznamenány byly také mobility studentů, jak vyjíždějících, tak
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přijíždějících. Navzdory nepříznivým podmínkám se však některé mobility podařilo uskutečnit
a proběhly také některé online návštěvy hostujících pedagogů, expertů a umělců, které by za
normálních okolností bylo velmi složité získat.
Nová kapitola zabývající se dopady pandemie na činnost školy zmiňuje bohatou dobrovolnickou
a charitativní činnost studentů, pedagogů i zaměstnanců školy.
Kvestor AMU T. Langer informoval o ekonomické stránce a hospodaření AMU v roce 2020. Kvestor
zmínil zejména, že navzdory situaci hospodařila AMU s kladným konečným hospodářským
výsledkem v HČ. Došlo také k některým úsporám, zejména na energiích, cestovném, dále byla nižší
spotřeba služeb a materiálu.
Ing. P. Hejma poděkoval rektorce a kvestorovi za úvodní prezentaci a otevřel diskusi k předloženému
dokumentu.
Na základě upozornění na několik nepřesností budou revidovány a opraveny nepřesnosti v tabulkové
části VZ 2020. Členové Správní rady AMU gratulovali k úspěchům a poděkovali za pečlivé
vypracování výroční zprávy.
Návrh usnesení:
SR AMU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15, bodem 2 písm. d), projednala a vzala na vědomí
předložený návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2020
bez připomínek k předloženému návrhu. Správní rada AMU ocenila kvalitní formu zpracování
včetně grafické úpravy a vyslovila pochavlu zejména za dobrovolnickou činnsot školy v době
pandemie covid-19. Správní rada AMU poděkovala vedení školy za přístup a za zvládnutí nelehké
ekonomické situace, za což patří poděkování také panu emeritnímu rektorovi.
Členové SR AMU hlasovali o navrženém usnesení takto:
přítomných: 10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
SR AMU schválil znění usnesení k projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok
2020.
Ad 2
Předseda SR AMU předal slovo rektorce, která se ujala představení Dodatku č. 3 za rok 2020 ke
Zprávě o vnitřním hodnocení AMU (příloha č. 2), který zpracovala prorektorka doc. Daniela Jobertová
spolu s kvestorem Ing. Tomášem Langerem, Ph.D.
Dodatek je text, jehož strukturu si stanovila AMU sama podle činností uvedených ve VŠ zákoně
– činnost vzdělávací, tvůrčí a činnosti související.
První zpráva o vnitřním hodnocení byla AMU vypracována za rok 2017, v dalších letech měla tato
zpráva již formu dodatků. V roce 2022 by měla opět vzniknout nová zpráva o vnitřním hodnocení. Za
minulý rok se do dodatku promítly zejména tři hlavní skutečnosti: udělení institucionální akreditace
– v dokumentu je obsažena statistika o počtu SP, které prošly tímto interním procesem. Další
událostí
bylo
hodnocení
vědy
a
výzkumu
mezinárodním
evaluačním
panelem
– výsledky budou reflektovány. Dále proběhla vnější hodnocení ve formě kontroly NKÚ a kontroly MF,
která se zaměřila na projekt OP3V.
Tento dokument byl již projednán a schálen v dalších grémiích školy – RVH AMU, AS AMU a UR AMU.
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Ing. Petr Hejma poděkoval rektorce za představení dokumentu a otevřel diskusi.
Členové SR AMU se shodli na narůstající administrativní zátěži, která je neúměrná vzhledem
k duplicitám vykazovaným ve strategických a dalších materiálech vysokých škol. Bylo by potřeba
otevřít diskusi o možné synergii mezi těmito materiály.
Návrh usnesení:
Správní rada AMU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15, bodem 2 písm. a), projednala
Dodatek č. 3 za rok 2020 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností AMU bez výhrad.
Členové SR AMU hlasovali o navrženém usnesení takto:
přítomných: 10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
SR AMU schválil znění usnesení k projednání Dodatku č. 3 za rok 2020 ke Zprávě o vnitřním
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU.
Ad 3
1. Kvestor uvedl, že v návaznosti na probíhající realizaci IP AMU 2021 žádáme SR AMU na základě
instrukcí MŠMT o projednání dvou dílčích přesunů prostředků z investic do neinvestic, a to v:
• Cíli 2 „Zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání“ s celkovou alokací
4 100 tis. Kč, z toho původně 1 074 tis. Kč investic, nově ve výši 664 tis.,
• Cíli 6 „Snižování administrativního zatížení pracovníků vysokých škol“ s celkovou alokací
1 450 tis. Kč, z toho původně 1 000 tis. investic, nově ve výši 310 tis.
Cíle, opatření, podporované aktivity ani výstupy IP se nemění. Změna alokace se týká aktivit
realizovaných v rámci daných cílů péčí Počítačového centra AMU. Důvody změny jsou
následující:
• v Cíli 2 bude investice i nadále směřovat do inovovaného technologického zázemí
virtualizačních serverů, které slouží k provozování a další rozvoj platformy Moodle.
Převáděná část 410 tis. pak umožní rozšířit funkcionality platformy a financovat aktivní
metodickou podporu pro fakulty při používání tohoto LMS.
• V Cíli 6 bude investice i nadále směřovat do rozvoje studijního systému KOS pro
akreditační účely a generování akreditačních spisů a dále do nasazení aplikace pro
elektronický oběh dokumentů v pilotním režimu. Převáděná část 690 tis. Kč umožní
vybudovat datové zázemí pro nové funkcionality IT systémů, kdy jsme se rozhodli využít již
existující databázovou infrastrukturu bez potřeby dalších investic a směřovat úsilí do
podstatně širšího zpřístupnění dat ze mzdového, ekonomického a studijního systému tak,
aby mohly být využity při elektronizaci pracovních postupů zejména v zázemí školy.
Propojování existujících dat školy bude ve větší míře vyžadovat nákup služeb.
Celkové snížení investiční alokace v rámci IP tedy činí 1 100 tis., a to z 5024 tis. Kč na
3924 tis. Kč.
Cíle, opatření, podporované aktivity ani indikátory IP AMU 2021 se nemění. Změna alokace se
týká aktivit realizovaných v rámci daných cílů péčí Počítačového centra AMU.
Návrh usnesení:
SR AMU projednala a doporučuje úpravu dvou dílčích přesunů prostředků IP AMU 2021 z investic
do neinvestic, a to v cílech 2 a 6 realizovaných péčí Počítačového centra AMU. Celkové snížení
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investiční alokace v rámci IP tedy činí 1 100 tis., a to z 5024 tis. Kč na 3924 tis. Kč. Cíle, opatření,
podporované aktivity ani výstupy IP se nemění.
Členové SR AMU hlasovali o navrženém usnesení takto:
přítomných: 10
hlasovalo:
10
pro:
10
proti:
0
zdržel se: 0
SR AMU schválil znění usnesení k projednání úpravy dvou dílčích přesunů prostředků IP AMU 2021
z investic do neinvestic.

2.

Rektorka informovala, že M. Turková končí ve funkci kancléřky AMU a tuto pozici převezme
Mgr. Dana Wagnerová.

Předseda SR AMU Ing. P. Hejma konstatoval, že program zasedání SR AMU je vyčerpán, poděkoval
přítomným za účast na zasedání a popřál všem zejména pevné zdraví a hezké léto.

Ing. Petr Hejma
předseda Správní rady AMU

Zapsala Mgr. Magdalena Turková
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