
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně ze dne 17. 6. 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, 
BcA. Michaela Mixová 
Hosté:  
JUDr. Lenka Valová 
Omluveni: 
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., MgA. Jana Bařinková 
Nepřítomni: 
BcA. Karolína Zmeková 
 

1. Paní kvestorka informovala AS JAMU o návrhu změny ve schváleném návrhu 
v rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2009. Paní předsedkyně dala o této 
změně hlasovat. Jedná se o výměnu bodu 21 a 22 za body 17 a 18 a navýšení bodu 13 
o 160 tis. kvůli změně norem. Finanční náklady  v souhrnu nevzrůstají. AS souhlasil 
se zařazením projednání tohoto bodu do úvodu jednání . 
 

Usnesení: 
AS JAMU jednohlasně schvaluje navrhované změny dle předloženého rozpisu, který 
je přílohou tohoto zápisu.  
 
2. Vzhledem k nedodržení předepsaného postupu při přijímání vnitřních předpisů vysoké 

školy bylo nutné opakovat proces schvalování změny STATUTU JAMU ze zasedání 
AS JAMU 29. 4. 2009. Jednalo se o drobnou úpravu STATUTU JAMU v článku 2, 
hovořícím o dlouhodobém zaměření naší vysoké umělecké školy. Formulace: „JAMU 
přitom chápe uměleckou tvorbu – vedle vědecké a výzkumné činnosti – jako plnohodnotný 
prostředek poznávání světa“ byla nahrazena formulací: „JAMU přitom chápe uměleckou 
tvorbu jako plnohodnotný prostředek poznávání světa rovnocenný vědecké a výzkumné 
činnosti.“ Senát dále opětovně schválil  změny ve STATUTU JAMU (Příloha 2). Jedná 
se o formulaci: „Prostředky fondu odměn lze použít: k výplatě odměn a k nim se 
vztahujícího zákonného pojištění v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem JAMU, 
jako doplňkového zdroje financování mezd a k nim se vztahujícího zákonného pojištění 
v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem JAMU.“  

3.  
 

Usnesení: 
AS JAMU na návrh pana rektora jednohlasně schvaluje změny statutu JAMU ve 
výše uvedeném znění. 
 
4. Paní předsedkyně zahájila body jednání týkající se volby rektora. AS JAMU byl 

seznámen se jmény všech navržených kandidátů. Dále bylo sděleno, že ke dni tohoto 
zasedání AS JAMU se svojí kandidaturou vyslovili souhlas prof. Medek a 
prof. Oslzlý.  

5. Dále byl probírán organizační chod průběhu volby rektora. AS JAMU navrhuje 
vyhlášení rektorského volna v den volby od 11 hodin.  



6. Kandidáti na rektora budou přednášet své proslovy k akademické obci v pořadí, které 
určí los. 

7. První řada v aule HF JAMU, kde budou proslovy kandidátů probíhat, bude 
rezervována členům AS JAMU. 

8. Koncepce kandidátů na případné rektorské funkční období bude mít rozsah maximálně 
do 5 stran.  

9. Informace o volbách budou umístěny mimo úřední desky fakult a rektorátu také na 
webových stránkách JAMU.  Studentští zástupci v AS JAMU iniciovali vznik 
diskusního fóra, na kterém bude moci akademická obec k tématu volby rektora JAMU 
diskutovat. Přes paní předsedkyni se obrátí na paní kvestorku, ve věci možnosti 
zařazení tohoto fóra na webové stránky JAMU.  

10. Zasedání opustila z pracovních důvodů paní Talpová (16.55), AS JAMU zůstává 
nadále usnášení schopný. 

11. AS JAMU byl seznámen se závěry 101. Pléna České konference rektorů (ze dne 11. 6. 
2009). Nastíněna byla mimořádně vážná situace financování vysokých škol v roce 
2010 v souvislosti s úspornými opatřeními Vlády ČR. AS JAMU bude vývoj situace v 
souvislosti s přípravou rozpočtu MŠMT na rok 2010 nadále pečlivě sledovat. 

12. Paní předsedkyně představila náměty k novelizaci zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, iniciované Univerzitou Karlovou v Praze.  

  
 Usnesení: 
 AS JAMU jednohlasně přijímá k uvedeným námětům novelizace zákona o 
 vysokých školách následující prohlášení: 
AS JAMU  se seznámil s materiály Univerzity Karlovy „Perspektivy dalšího vývoje 
českého vysokého školství  - vybrané teze a náměty“, které se týkají námětů na reformu 
českého terciárního školství a případné novelizace zákona o vysokých školách.  
AS JAMU oceňuje iniciativu Karlovy univerzity a podporuje tento materiál jako možné 
východisko k další diskusi o reformě terciárního školství v České republice. AS JAMU se 
dále domnívá, že případná reforma by v budoucnu měla být daleko důsledněji projednávána 
s reprezentacemi českých vysokých škol, než tomu bylo doposud. AS JAMU dále žádá, aby 
se při dalších úvahách o zmíněné reformě přihlíželo ke specifikům vysokých uměleckých 
škol. 
 
 
 
Zapsal:       Verifikovala: 
Pavel Lojda      PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
tajemník AS JAMU     předsedkyně AS JAMU 


