
Vážení členové akademického senátu, 

dovolím si krátce zareagovat na nedatovaný podnět docenta Janečka. 

1. Znovu jsem zkontroloval text výběrového řízení a nenašel jsem na něm nic nezákonného. 

2. Disproporce mezi požadavky výběrového řízení na vedoucího FI a akademického pracovníka 

“Teorie střihu” je dána prostou věcí. Vedení FAMU International je pro mě z většiny managerská 

pozice obhospodařující bezpočet mezinárodních neakreditovaných studijních programů a je pro 

FAMU zdrojem podstatného příjmu. Za to na akademického pracovníka vyučujícího teorii a vedoucí 

VŠKP studentů mají být kladeny úplně jiné požadavky. Proto jsem nenašel důvod, abych VŘ na 

akademického pracovníka ve znění, které jsem obdržel z KSS, nevyhlásil. 

Možná, že docent Janeček ani po dvou letech stále nechápe novelu VŠ zákona a úlohu garanta 

studijního programu a nesprávně promítá kompetence garanta do pozice vedoucího katedry (viz 

otevřený dopis VJ z 3. 4. 2017 “Zákon jim přitom jednoznačně přisuzuje roli koordinační: „Garant 

studijního programu zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního programu, dohlíží na kvalitu 

jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej.“). 

Na závěr musím podotknout, že nerozumím Vítu Janečkovi s jeho minulostí řešení personálních 

otázek, kde bere tu odvahu, chcete-li drzost, napadat výběrové řízení na KSS. Člověk spjatý s 

masovými personálními změnami po nástupu děkana Michala Breganta, kdy probíhala VŘ hodnocená 

Olgou Sommerovou jako zmanipulovaná (viz rozhovor Lidové noviny 9. 6. 2018) a profesorkou 

Vihanovou jako “palácový převrat” (viz Dějiny AMU ve vyprávěních, NAMU 2018). Že se Vít Janeček 

jakožto člen “kontrolního orgánu” neboli AS FAMU v roce 2008 neozval proti jmenování Michala 

Breganta do čela FI bez VŘ?! Myslím, že by z hlediska Janečkova  kritéria blízké osoby bylo načase 

provést audit personálních změna na FI po jeho nástupu do vedení této katedry v roce 2014. 

V nedávné době jsem byl informován vedoucím KZT o připravovaných třech úvazkově menších VŘ na 

jeho katedru, o žádných dalších nic nevím. 

Zdravím, 

Zdeněk Holý 

V Praze 25. 10. 2019 


