
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně ze dne 30. 9. 2009 

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

1. Paní kvestorka představila Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací, umělecké, 
vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2010 (dále jen Aktualizace 
dlouhodobého záměru JAMU). Po krátké diskusi dala paní předsedkyně  hlasovat o 
přijetí předloženého dokumentu. 
Usnesení: 
AS JAMU jednomyslně schvaluje Aktualizaci dlouhodobého  záměru JAMU tak, 
jak byla předložena a je jako příloha součástí tohoto zápisu. 
 

2. Paní kvestorka informovala AS JAMU o stavu využití rezervy v oblasti osobních 
nákladů, kterou bylo nutné vytvořit v souvislosti se změnou zákona o nemocenském 
pojištění. Z vytvořené rezervy 700 000 Kč bude k tomuto účelu využita do konce roku 
2009 částka do 300 000 Kč, zbylá část bude převedena do osobních  nákladů a  
rozdělena dle metodiky platné pro rozdělování osobních nákladů. 
 

3. Paní předsedkyně zahájila body jednání týkající se nadcházející volby rektora JAMU. 
Bylo rozhodnuto o způsobu  losování, které určí pořadí veřejných prezentací koncepcí 
rektorského období kandidátů v den volby. Oba kandidáti si budou  losovat z 
připravených čísel v intervalu od 1 do 9 s tím, že kandidát, který si vylosuje vyšší 
číslo, bude prezentovat svoji koncepci jako první. Bylo doporučeno, aby prezentace 
kandidátů trvaly cca 15 min. Předsedkyně senátu seznámí oba kandidáty s programem 
schůze AS JAMU. 
 

4. Senátorka Mixová seznámila AS JAMU s přípravou a spuštěním internetového  fóra k 
volbě rektora na oficiálních stránkách JAMU. Fórum je k nalezení na adrese 
http://forum.jamu.cz 

 
5. Předsedkyně AS JAMU dále seznámila senát s dopisem prof. B. Srby adresovaným 

členkám a členům senátu. Dopis dostanou členové AS k dispozici následující den 
v písemné nebo oskenované podobě.  
 

6. AS JAMU se sejde v úterý 13. 10. 2009 ve 13 hodin v aule HF JAMU, Komenského 
nám. 6  při veřejné prezentaci koncepcí kandidátů na rektora JAMU. Členům AS 
JAMU budou vyhrazena místa v první řadě.  
 

7. Po prezentaci koncepcí obou kandidátů na rektora JAMU a diskusi s akademickou 
obcí se odebere AS JAMU k volbě rektora. 
 

  
Zapsal:       Verifikovala: 
Pavel Lojda      PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

http://forum.jamu.cz/

