
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně ze dne 22. 4. 2009 

 
Přítomni: 
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
Místopředseda: Mgr. Karel Hegner 
Tajemník: Pavel Lojda 
Členové: Prof. PhDr. Jindra Bártová, doc. Mgr. Jan Kolegar, MgA. Zdeněk Šmukař, prof. 
PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., BcA. Michaela Mixová, BcA. Karolína Zmeková 
Hosté:  
JUDr. Lenka Valová (paní kvestorka), Prof. PhDr. Miroslav Plešák (pan prorektor) 
Omluveni: 
doc. MgA. Martin Opršál, Mgr. Sylva Talpová, MgA. Jana Bařinková 
 

1. Pan prorektor představil Výroční zprávu o činnosti JAMU za rok 2008. Připomenul, 
že Správní rada JAMU tuto zprávu přijala bez jakýchkoliv připomínek. Dále podotkl, 
že je důležité, aby fakulty systematicky archivovaly všechny významné výstupy ze 
studia a života na JAMU, a to i formou fotodokumentace (podklady pro výroční 
zprávy). 

2. AS JAMU v diskusi o Výroční zprávě o činnosti JAMU za rok 2008 vznesl 
připomínku, že by v této zprávě měla být  rovněž zmíněna  významná činnost 
pedagogů v oblasti vědy a výzkumu (např. publikační činnost s celostátním a 
mezinárodním významem – RIV). AS JAMU pověřuje paní kvestorku a pana 
prorektora, aby v tomto smyslu apelovali na obě fakulty. AS JAMU dále doporučuje 
zřízení informační databáze (centrální sběr informací přímo od pedagogů – aplikace 
publikace a životopis otevřené všem pedagogům JAMU).  
 
Usnesení: 

 
 AS JAMU po projednání jednohlasně schvaluje Výroční zprávu o činnosti JAMU 
 za rok 2008.  
 

3. Paní kvestorka představila Výroční zprávu o hospodaření JAMU za rok 2008. 
Připomněla kladný hospodářský výsledek JAMU v roce 2008 a jeho přidělení do 
fondu odměn (po schválení AS JAMU). Dále podrobně popsala klíčové body 
předkládané výroční zprávy, zmínila se mj. o poplatcích za studium a zdůraznila, že 
všechny takto vybrané finanční prostředky směřují do stipendijního fondu, a jeho 
prostřednictvím tedy zpět ke studentům.  
 
Usnesení: 

  
AS JAMU po projednání jednohlasně schvaluje Výroční zprávu o hospodaření 

 JAMU za rok 2008.  
 

4. Paní kvestorka seznámila AS JAMU s aktuální vývojem ve věci přípravy stavby HDL. 
HDL by měla být v provozu pro akademický rok 2011/2012.  

5. Různé – paní kvestorka informovala o drobné změně ve Statutu JAMU. Věta 
obsažená ve statutu: „Fond odměn slouží k výplatě mezd.“ bude změněna na větu 
„Fond odměn slouží k zajištění ostatních osobních nákladů.“ Tato změna bude učiněna 



v souvislosti s hrazením sociálního a zdravotního pojištění z fondu odměn, které by 
jinak nebylo možné. 

6. Paní předsedkyně oznámila přijetí nového schváleného Volebního a jednacího řádu 
AS JAMU Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s platností od 1.5. 2009  

7. Paní předsedkyně informovala AS JAMU o zprávě z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, že návrh na jmenování rektora je nutné předložit NEJPOZDĚJI  do 31. 
10. 2009. AS JAMU již přípravu voleb rektora započal diskusí na předešlých 
zasedáních. 

8. Paní kvestorka upozornila na přetrvávající možnost vázání rozpočtu ČR také v 
kapitole vysokých škol a nastínila, že by v tom případě bylo nutné svolat zvláštní 
zasedání AS JAMU i během letních prázdnin. 

9. Příští zasedání AS JAMU se bude konat 29. 4. 2009, bodem jednání bude příprava 
voleb rektora JAMU.  

 
 
 
Zapsal:       Verifikovala: 
 
Pavel Lojda      PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
tajemník AS JAMU     předsedkyně AS JAMU 


