
Pane místopředsedo senátu Janáčku, 
přečetla jsem si na fb vaše sdělení, které zní: “ Hele a ckfamu je 
financovaná z těch pokut, co platí prváci na produkci v dílně pana 
Vlacha za pozdě odevzdané projekty?“ 
Pokud je to Váš pokus o vtip, tak je nepovedený a přes čáru, omluvte se 
panu Jiřímu Vlachovi za nevhodné vyjádření a bude vše  zapomenuto. 
Pokud ale  svůj dotaz  myslíte vážně, pak se ona věta dotýká i mě a 
dovolte, abych  Vám také něco sdělila. Byla jsem z pozice vedoucí 
studijního oddělení přítomna jednání celé komise o daném pochybení dvou 
studentů KP. Opakuji dvou studentů, nikoli „prváci na produkci v dílně 
pana Vlacha“ jak uvádíte, což může evokovat, že jde o celou skupinu 
studentů prvních ročníků a to opakovaně. Jednání bylo korektní, v 
souladu s platným vnitřním předpisem, oběma studentům byla písemně 
doporučeným dopisem odůvodněna sankce, a samozřejmě jsou k dispozici 
doklady o transparentním zaalokování příslušných částek na příslušné 
nákladové středisko a typ akce. 
Na FAMU pracuji bezmála 15 let a největší odměnou jsou  pro mě 
poděkování absolventů, z nichž  mnozí tvrdí, že bez mé pomoci by 
se nebyli ve studiu řádně orientovali, ba ani nedostudovali. Velice si 
toho vážím a svou práci vykonávám ráda a jak nejlépe dovedu. Možná jsem 
příliš přísná, pečlivá a úporná, protože pevně stojím na paragrafech 
zákonů a  liteře vnitřních předpisů, závazných pro studijní agendu. A 
Vy budete ve svém vyjádření něco  naznačovat? Váš výrok je zavádějící a 
má nádech jakéhosi podezření! Z čeho? Že se finanční částky studentů 
posílají na nějaké soukromé účty, ze kterých si pak někdo užívá? 
Váš výrok se dotýká profesní cti mé a vlastně všech pracovníků 
administrativní podpory na AMU. Možná jsme tím pádem v rovině urážky, 
dehonestace, zesměšňování, pobuřování a nedej bože i šíření poplašné 
zprávy.  Za to  vše jste jistě připraven, jako dospělý člověk, nésti 
odpovědnost. 
Do kopie dávám svého přímého nadřízeného pana doktora Kolka, členy  AS 
FAMU  a pochopitelně pana doktora Jiřího Vlacha, kterého se to, 
předpokládám, dotklo prvotně. 
Očekávám Vaše vysvětlení a omluvu na AS FAMU. 
S pozdravem, Ilona Sejkorová 


