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Vážení pedagogové, studentky a studenti, zaměstnanci naší fakulty, dámy a pánové,
možná, že si někdo z vás vzpomene, že jsem před čtyřmi lety ve svém inauguračním projevu
slíbil, že svou funkci budu vykonávat pouze jedno funkční období. To, že jsem po zralé a
nelehké úvaze souhlasil i s druhou nominací má dva zásadní důvody. Ten první je ryze
profesionální. Nerad odcházím od rozdělané práce a věřím, že nemusím nikomu vysvětlovat,
proč jsem některé své vize, které jsem vám nastínil před čtyřmi roky, nedotáhl dokonce. Od
března loňského roku jsem se místo záležitostí, kterým by se měl děkan umělecké fakulty
zabývat, věnoval desinfekcím, respirátorům, testování a on-line výuce, uzavíráním a
pootevíráním fakulty a hledáním legálních způsobů, jak umožnit studentům alespoň do určité
míry prezenčně studovat, což zejména v některých oborech je věc zcela zásadní. Zda jsem to
dělal dobře, či ne, nechť posoudí jiní, sám jsem se do té doby s tímto typem rozhodování nikdy
nesetkal a často jsem musel využívat improvizace, kterou by hudebníci měli zvládat – ale tady
šlo o zdraví lidí…. Je mi moc líto našich studentek a studentů, kteří museli prezentovat své
umělecké výkony před prázdným sálem, na druhou stranu jsem rád, že se podařilo loňský i
letošní akademický rok dotáhnout v řádných termínech do konce. V době, kdy píši tyto řádky,
pandemie začíná u nás opět nabírat na obrátkách. Pevně věřím, že se rok 2020 už opakovat
nebude. Jednak už jsme všichni v těchto věcech zkušenější, a pokud bych byl do funkce děkana
opět zvolen, rád bych už konečně řešil to, co je hlavním cílem a smyslem výuky na fakultě.
Ten druhý důvod, proč jsem svou nominaci potvrdil, je čistě lidský. Překvapilo mě, kolik
pedagogů, studentů i našich zaměstnanců mě požádalo, abych kandidaturu na druhé funkční
období přijal. Všichni si uvědomují, že příští léta jednoduchá nebudou. Samozřejmě to souvisí
se současnou epidemií, ale ten problém je širší – epidemie to všechno jenom akceleruje.
Vidíme kolem sebe, jak se pomalu, ale jistě ve společnosti komplikují mezilidské vztahy, vztahy
mezi generacemi a jak do našich životů nenápadně zasahují všemožné kampaně, u kterých
často nevíme, proč a kde vznikly, ale vždy si najdou dostatek sympatizantů i mezi vzdělanými
lidmi. Proti těmto vlivům není imunní ani vysoké školství. Pokud se tyto disharmonie ve
společnosti potkají i s ekonomickými nejistotami i optimista tuší, že to nemusí dopadnout
dobře. Nastupující vláda bude muset přibrzdit tu strašnou dluhovou spirálu a jsem
přesvědčen, že se úsporná opatření dotknou i vysokého školství – se všemi důsledky. O to
důležitější bude udržet na fakultě smír a vzájemnou důvěru a vše řešit maximálně
transparentně, aby nikdo neměl pocit, že je proti jiným znevýhodňován. Vím, že to není
jednoduchý úkol, v letech bohatých se ten smír udržuje podstatně lépe. Možná, že v této
situaci může být můj věk i výhodou. Je jasné, že na karierním žebříčku už stoupat nebudu a že
tak mohu snad být objektivnější, spravedlivější a vnímavější k problémům druhých. Žil jsem
čtyřicet let v totalitním režimu a vím dobře, jaké to je, když se člověk nemá šanci domoci
pravdy a spravedlnosti.
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Vzhledem k tomu, že jsem se svou Alma mater propojen už téměř 55 let, troufám si tvrdit, že
relativně vidím do složitého přediva této instituce, vím, jakými historickými procesy za ta léta
prošla, a přesto nikdy své poslání nezradila a dnes je ve světě uznávanou uměleckou školou
s neoddiskutovatelnými výsledky.
V případě, že mě bude opět dána důvěra, budu se snažit udělat vše pro to, abych ji jednou
opouštěl takovou, jakou ji mám rád.

1. Studenti a studium
Co se podařilo z volebního programu splnit:
- byly odevzdány bakalářské a magisterské akreditační spisy všech studijních programů na
fakultě uskutečňovaných, RVH byly z velké části schváleny, rozdíl je v době platnosti
jednotlivých akreditací. Nyní se pracuje na doktorských a anglických akreditačních spisech,
některé se budou v nejbližších týdnech rovněž schvalovat,
-zkoušky před kolegiem děkana pro všechny studenty prvního bakalářského ročníku se
v průběhu let ukázaly jako neefektivní, byly zrušeny, zůstávají povinné pouze pro studenty,
které vlastní katedra hodnotí známkami D – F,
- první kombinované studium na HAMU – studijní program Pedagogika tance byl úspěšně
akreditován a výuka byla zahájena od akademického roku 2020/2021,
- zavedení profesní angličtiny - bude třeba ještě vyjasnit, co se studenty, kteří na střední škole
studovali jiný světový jazyk, než angličtinu,
- evaluace, ale i přímé rozhovory se studenty ukázaly, že studenti mají k vedení fakulty důvěru
a že se nebojí otevřít i témata, která se dotýkají konkrétních problémů s pedagogem či
pedagogy. Většina těchto problémů byla vyřešena – např. dodržování studijních předmětů na
KND, či stížnost na průběh výuky pedagogiky a psychologie.
Co se úplně nezdařilo:
- projednávání víceletého nenavazujícího magisterského studia, které některé katedry žádají,
nebylo z důvodů covidových restrikcí možné. Je to velmi citlivé téma, které by mělo být řádně
projednáno na všech stupních a on-line platforma nebyla pro tyto rozhovory vhodná,
- zdokonalování počítačové gramotnosti pro studenty a hlavně pedagogy,
- opětné zavedení studijních indexů. Ty jsou dnes brány jako přežitek časů minulých a i když
si myslím, že to svůj účel splňovalo, prosadit to v dnešní době zřejmě nepůjde.
Epidemie covidu nastavila naším studijním plánům velmi zajímavé zrcadlo. Jasně se ukázalo,
která část vzdělávání je do budoucna myslitelná v distanční formě a naopak, kde je tento
způsob výuky sporný či vyloučený. Tím se do budoucna může měnit pohled na
strukturu prezenčního versus kombinovaného studia. Stále hledáme ideální řešení pro
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studenty, kteří jsou vázáni zaměstnaneckými povinnostmi. Doby, kdy studenti nemuseli, nebo
dokonce nesměli pracovat, jsou dávno pryč a určitě bude v budoucnu takových ještě přibývat.
Ve fázi projednávání je i zavedení nového oboru – hra na akordeon. V ČR není možnost
vysokoškolského vzdělání pro akordeonisty. Konzervatoře vychovávají i velmi talentované a
na mezinárodních pódiích úspěšné mladé hráče, kteří pak studují v zahraničí a reprezentují
tamní školy. Pokud by se uvažovalo o otevření oboru, bylo by to v režimu nepravidelného
otvírání /jako např. tuba či hudební produkce/ pro mimořádné talenty.
Změny se očekávají také v doktorském studiu, zásadní koncepce čeká na schválení další novely
vysokoškolského zákona č. 111/1998Sb. Pro naši fakultu bude zřejmě nutné upřednostnit
kombinované studium s možností stipendia proti studiu prezenčnímu, které bude vhodné
spíše pro univerzity vědeckého zaměření.

2. Pedagogové
Co se podařilo či nepodařilo splnit:
- v prvním roce mého působení ve funkci děkana se podařilo zvýšit platy interních pedagogů
v průměru o 15 procent. V dalších letech už nebylo možno toto tempo udržet a zvyšovalo se
zejména v pohyblivé složce mezd. Podle zákona se také každým rokem zvyšovala hranice
minimální mzdy, na což musela fakulta reagovat. Tento bod, který jsem si vytkl ve svém
minulém předvolebním programu jako jeden z hlavních, vidím splněný částečně a věřím, že i
v dalších nelehkých létech bude možno alespoň minimální růst platů zajistit,
- podařilo se zavést na fakultě status Emeritní profesor pro odcházející pedagogy, kteří se
mimořádně zasloužili o věhlas naší fakulty a kterým je tak umožněno nadále se aktivně
účastnit dění na svých bývalých katedrách. Tento titul byl zatím udělen čtyřem profesorům,
- postupně se daří i další omlazování pedagogického sboru tak, aby byla zaručena kontinuita
na jednotlivých katedrách do budoucna. Mladá krev se často rekrutuje z našich absolventů
doktorského studia, což ve své podstatě naplňuje základní smysl doktorského studia,

Pro budoucí léta vidím jako zásadní problém udržet mzdovou politiku fakulty takovou, aby
bylo možno přivést do výukového procesu ty nejlepší z mladé generace, kteří mají dnes
možnosti uplatnění i v bohatších státech Evropy. Jenom tak bude možno udržet či zvýšit
dosavadní úroveň fakulty. Ta byla, je a bude vždy závislá na úrovni jednotlivých pedagogických
osobností. Vzhledem k očekávaným ekonomickým potížím příštích let bude tento problém
řešitelný za předpokladu absolutní finanční transparence ze strany vedení fakulty a
dostatečné loajality a porozumění ze strany pedagogů.
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3. Zahraniční vztahy a internacionalizace
V oblasti zahraničních vztahů způsobila epidemie hodně škod. Nemožnost cestování,
setkávání se s jinými uměleckými názory a směry, ale i studium našich studentů v zahraničí a
zahraničních u nás, to vše bylo zcela paralyzováno a on-line setkání ta živá, skutečná setkání
nahradit nemohla.
Zatím ještě stále máme s mimoevropskými státy značné restrikce v cestování, a i v rámci
Evropy přicházejí různá ad-hoc omezení, takže o normálních vztazích se zahraničím zatím
mluvit nelze. Cílem bude, jakmile to epidemiologické podmínky dovolí, se co nejdříve vrátit k
normálu, na jaký jsme byli zvyklí před tzv. dobou covidovou. Věřím, že po skončení tohoto
období bude i ze strany zahraničních škol zvýšený zájem po intenzivnějších kontaktech, ať už
dvoustranných nebo na celoevropské bázi.
Stále pro mne zůstává podstatné, abychom i u zahraničních studentů, kteří u nás budou chtít
studovat v prezenčním studiu udrželi vysokou laťku při přijímacím řízení. Jen ti vynikající nás
totiž mohou v budoucnu dobře reprezentovat, což je pro fakultu mnohem cennější než částka,
kterou si za své studium zaplatí.

4. Vnitřní vztahy
Na závěr mi dovolte ocitovat odstavec z mé kandidátské koncepce před první volbou v roce
2017. Myslím, že doslova platí i dnes – možná ještě silněji, než před těmi čtyřmi roky:
„Naše fakulta byla vždy určitým přátelským až rodinným společenstvím. Je to dáno její
velikostí, jejím jedinečným zaměřením, individuální výukou i problémy umělců v dnešním
světě. V této rodinné atmosféře napříč fakultou bych rád nadále pokračoval, protože vím o
její blahodárnosti pro tvůrčí činnost a také vím, že pro uměleckou duši není nic horšího, než
pracovat v prostředí chladného byrokraticko-hierarchického přístupu. Jsou mi známá i rizika
příliš osobního přístupu ke spolupracovníkům i studentům, nicméně jsem ochoten toto riziko
podstoupit ve jménu tvůrčího a přátelského ovzduší na fakultě. Věřím, že případná jednotlivá
zklamání budou jen v rozsahu statistické chyby.“
Tuto svou víru jsem se snažil po dobu mého děkanování naplňovat a v případě znovuzvolení
bych od ní neustoupil. Snažil jsem se po celou dobu být děkanem všech, nejen svých
dlouholetých přátel, pokud má někdo pocit, že tomu tak nebylo, mrzí mě to. Zakládám si na
udržování přátelských vztahů se všemi, kteří o to stojí, vím, jak důležité jsou korektní,
přátelské a lidské vztahy naplněné vzájemnou důvěrou, ať už v rámci fakulty nebo s
rektorátem i sesterskými fakultami. Ti, kteří mě dobře znají, vědí, že toto jsou hodnoty, které
jsou pro mě zásadní a které nezměním v žádné situaci. Rovněž tak vědí, že nepodléhám
žádným módním vlnám a že se nebojím za své přesvědčení bojovat i proti silnějším soupeřům.
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Bez ohledu na to, zda budu zvolen, či ne, jsem rád, že jsem svůj profesní život mohl spojit s
Hudební a taneční fakultou AMU, že jsem zde prožil krásná a naplněná léta a rád pro ni nadále
budu pracovat ať už jako budoucí děkan nebo věrný pedagog.

prof. Ivan Klánský

V Praze dne 26. 10. 2021
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