
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických umění 
v Brně ze dne 25. 3. 2009 

 
Přítomni: 
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
Místopředseda: Mgr. Karel Hegner 
Tajemník: Pavel Lojda 
Členové: Prof. PhDr. Jindra Bártová, doc. Mgr. Jan Kolegar, doc. MgA. Martin Opršál, MgA. 
Zdeněk Šmukař, Mgr. Sylva Talpová, MgA. Jana Bařinková, BcA. Michaela Mixová, 
BcA. Karolína Zmeková 
Hosté:  
Prof. PhDr. Václav Cejpek, JUDr. Lenka Valová, doc. Vilém Spilka, doc. Zbyněk Srba, Ph.D., 
Ing. Jana Vondráčková, MgA. Ondřej  Vodička 
Nepřítomni:  
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. 
 
 

1. V úvodu zasedání AS JAMU uctil minutou ticha památku zesnulého emeritního děkana HF 
JAMU a bývalého předsedy AS JAMU pana  profesora Bohumila Smejkala. 

 
2. Doc. Opršál seznámil AS JAMU s průběhem projednávání Bílé knihy v Hradci Králové (tzv. 

Hradeckou výzvou „Pro vzdělanost“). Pan rektor seznámil poté AS JAMU s aktualitami 
v přípravě nového věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.  

3. Paní kvestorka informovala o kladném hospodářském výsledku JAMU za rok 2008 a 
předložila návrh na jeho užití.  

 
Usnesení AS JAMU: 
AS JAMU schválil jednohlasně převod hospodářského výsledku z roku 2008 do fondu odměn. 
 
Z pracovních důvodů zasedání AS JAMU opustili členové doc. Opršál (17.25) a MgA. 
Bařinková (17.40). AS JAMU zůstává schopný usnášení. 
 
4. Paní kvestorka detailně představila návrh rozpočtu JAMU na rok 2009.  
 
Usnesení AS JAMU: 
AS JAMU schválil po diskusi jednohlasně (9 přítomných členů) rozpočet JAMU v části 
neinvestiční na rok 2009 tak, jak byl předložen. Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu z 
jednání AS JAMU.  
 
5. Paní kvestorka představila návrh rozpočtu reprodukce majetku JAMU (FRIM) na rok 2009.  
 
Usnesení AS JAMU: 
AS JAMU po diskusi jednohlasně (9 přítomných členů) schválil předložený návrh rozpočtu 
reprodukce majetku JAMU na rok 2009, přičemž položky 15 - 21 z pořadníku reprodukce 
majetku se svojí realizací přesunují do 2. poloviny roku 2009 (jejich realizace bude závislá na 
ekonomickém vývoji – jinak pokryjí 5 % vázání rozpočtu JAMU v roce 2009, vyhlášené 
MŠMT). Rozpis FRIM je přílohou tohoto zápisu. 
 

      Různé: 
6. V rámci bodu různé informovala BcA. Mixová o schůzce zástupců uměleckých vysokých 

škol v Praze na půdě VŠUP. Na tomto fóru byly projednány hlavní body postupu vysokých 
uměleckých škol v rámci umělecké komise RVŠ: 



- snažit se vytvořit zásady hodnocení  um. VŠ 
- inovace v umělecké tvorbě 
- analýza koeficientu um. VŠ 
- podpora vědy a výzkumu (soutěže, výzk. centra) 
- emancipace umění ve srovnání s vědou 

 
7. Paní předsedkyně seznámila AS JAMU s vybranými zásadními pasážemi nového věcného 

záměru zákona o terciárním vzdělávání. Následovala krátká diskuse. 
8. Posledním bodem jednání se stala rozprava o volbě rektora. K tomuto bodu AS JAMU 

svolává zvláštní zasedání na termín 29. 4. 2009. 
 
Termín příštího zasedání AS JAMU byl stanoven na 22. 4. 2009 (výroční zpráva o činnosti) a dále 
29. 4. 2009 (příprava a vyhlášení volby kandidáta na rektora JAMU). 
 
 
 
Zapsal:       Verifikovala: 
Pavel Lojda      PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 


