
Zápis ze zasedání Akademického senátu JAMU ze dne 21.9.2005 
 
Přítomní: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., Mgr. Karel Hegner, prof. PhDr. Jindra 
Bártová, doc. Barbara Willi, MgA.Radim Pančocha, doc. Mgr. Jan Kolegar, Mgr. Vladimír 
Kelbl, MgA. Jan Kavan, v průběhu zasedání se dostavil MgA. Pavel Baďura 
 
Omluveni: Václav Gottwald, Lukáš Bednařík 
Nepřítomen: Robin Kvapil 
Hosté: JUDr. Lenka Valová, doc. Jiří Skovajsa 
 
Program: 
 
1. Úvod 
 
Předsedkyně AS JAMU uvedla jednání, uvítala hosty a seznámila senát s programem jednání. 
Na zasedání AS JAMU promluvil předseda AS HF doc. Jiří Skovajsa, který požádal  AS 
JAMU, aby hlasoval o dvou variantách Volebního a jednacího řádu HF JAMU lišících se 
pouze poměrem počtu pedagogů a studentů. 
 
2. Volební a jednací řád HF JAMU 
 
AS JAMU neschválil první variantu Volebního a jednacího řádu HF JAMU v předloženém 
znění. Důvodem bylo poměrné zastoupení pěti pedagogů ku čtyřem studentům. Hlasování 
proběhlo v následujícím poměru: 4 hlasy pro novelu, 2 hlasy proti a 2 hlasy se zdržely 
hlasování. 
 
AS JAMU schválil druhou variantu Volebního a jednacího řádu HF JAMU v předloženém 
znění s poměrným zastoupením šesti pedagogů ku třem studentům. Hlasování proběhlo 
v následujícím poměru: 5hlasů pro novelu, 1 hlas proti  a 2 hlasy se zdržely hlasování. 
 
Akademický senát JAMU schvaluje druhou variantu volebního a jednacího řádu HF 
JAMU tak, jak byl předložen v písemné podobě a je nedílnou součástí zápisu. 
 
Po ukončení hlasování  se počet přítomných členů AS JAMU se zvýšil na  9, neboť se 
dostavil dosud nepřítomný MgA. Pavel Baďura. 
  
3. Vyhlášení voleb rektora 
 
AS JAMU vyhlašuje VOLBY REKTORA JAMU podle přiloženého volebního řádu, 
který je součástí zápisu. AS JAMU současně ustanovuje dvě organizační skupiny, které se 
postarají o organizaci voleb. Pro hudební fakultu tvoří skupinu PhDr. Květoslava Horáčková, 
MgA. Radim Pančocha a MgA. Jan Kavan. Skupinu divadelní fakulty tvoří Mgr. Karel 
Hegner, Mgr. Vladimír Kelbl a MgA. Pavel Baďura. Předsedkyně AS JAMU požádá děkany 
obou fakult, aby v den voleb vyhlásili děkanské volno po čas potřebný k hladkému průběhu 
těchto voleb. 
 
4. Různé 
 
Kvestorka JAMU JUDr. Lenka Valová informovala AS JAMU o problematice spojené 
s novým zákonem o veřejných výzkumných institucích. Z tohoto zákona vyplývá povinnost 



založení dvou nových fondů – fondu provozních prostředků a sociálního fondu. V diskuzi 
bylo probíráno obzvláště využití sociálního fondu jako možné alternativy k řešení 
problematiky mzdových prostředků. 
 
 
 
Kvestorka rovněž informovala o stavu financování kopírovacího stroje, vybavení posluchárny 
č. 205 na HF JAMU a o odsouhlasení kupní smlouvy pozemku na Orlí ministerstvem školství.   
 
 
 
 
Další jednání AS JAMU bylo stanoveno na 26.10. 2005 v 16.00 hodin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:       Verifikovala: 
MgA. Jan Kavan     PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
 


