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Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 

Přítomni: viz zvláštní prezenční listina 

Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU,  JUDr. Lenka Valová, kvestorka JAMU, 

doc. Richard Fajnor, prorektor JAMU, Mgr. Martin Prokeš, právník JAMU. 

 Program: 

1) Aktuální situace v připravované reformě terciárního vzdělávání  

2) Příprava setkání s akademickou obcí JAMU  

 1) Předsedkyně AS JAMU PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., obeznámila přítomné se 

zásadními změnami, které navrhuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve 

věcných záměrech zákonů o vysokých školách (VŠ) a o finanční pomoci studentům: 

− změny v kvalifikaci vnitřních předpisů VŠ  

− výrazné zhoršení financování vysokého školství  

− omezení pravomocí akademických senátů (volba rektora, schvalování rozpočtu atd.), 

− nově navrhované vytvoření rady vysoké školy (1/3 členů navrhuje AS, 1/3 rektor, 1/3 

ministr) a jiný způsob volby   rektora (na základě výběrového řízení navrhuje AS, schvaluje 

rada VŠ, existence smlouvy rektora s radou VŠ); z toho plyne snadnější odvolatelnost a 

ovlivnitelnost rektora, již nyní jsou ve správní radě  VŠ političtí představitelé, ale  jedná se 

spíše o kontrolní a poradní orgán; nově vzniklá rada VŠ má mít velké pravomoci - i 

ekonomické (schvaluje rozpočet bez asistence AS, vstup VŠ do právnických osob, přičemž 

jen ve vymezených případech má být požadován souhlas AS x rada VŠ nenese 

odpovědnost za své rozhodování, není určeno, zda budou členové rady VŠ honorováni, jak 

a kým). 

− změny ve jmenovacích a habilitačních řízeních akademických pracovníků; mají být 

zavedena „funkční místa“ 

− Národní akreditační agentura – nově vzniklá účetní jednotka,není upraveno  postavení 

současné Akreditační komise. 

− Neřeší se problematika soukromých VŠ 

 

 2) Rektor JAMU prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., informoval o historii i současném stavu 

jednání České konference rektorů (dále ČKR) s představiteli MŠMT i premiérem. 

 Situace v současné době po jednání ČKR je velmi nepřehledná. Po schůzce s ministrem 

školství a premiérem se stále neví, jak legislativní rada vlády bude reagovat na návrhy věcných 

záměrů zákonů. Vytvoří oficiální připomínky a na začátku března půjdou oba návrhy zákonů ke 

schvalování do vlády. Premiér prohlásil, že se do dokumentu bude ještě zasahovat a je zde prostor 
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pro jednání o jednotlivých bodech.  Ministr trvá na dodržení harmonogramu prací na zákonech.   

 Větší rizikem než samotný  obsah návrhů zákonů je souběh věcí, které se k nim váží – 

financování veřejných VŠ. Premiér sděluje, že od příštího roku nastanou každoročně škrty ve výši 

více než 1 mld. Kč. Do roku 2015 nastane podle tohoto sdělení redukce příjmů VŠ o 40 %. Tento 

návrh prošel parlamentem a je pro vysoké školství naprosto likvidační. Ministr školství toto 

obhajuje podporou konkurenceschopnosti VŠ. Ale zlepšování výsledků vysokého školství nelze 

docílit takovýmito škrty.  

  V tuto chvíli se do popředí dostává otázka, zda české vysoké školství vůbec přežije 

parlamentem schválený střednědobý výhled, který počítá s každoročním snížením financování 

veřejných vysokých škol o jednu miliardu, do roku 2015 pak celkem o děsivých 40%. Z tohoto 

pohledu nelze vyloučit potřebu mobilizovat potenciál studentů, aby se takovémuto scénáři podařilo 

zavčas  zabránit. Nelze však vyloučit, že se bez radikálních kroků neobejdeme. 

 Financování univerzity v Oxfordu ve světovém srovnání je na úrovni součtu financí všech 

VŠ v České republice. Jak tedy máme být konkurenceschopní? 

 Je nutné  jasné politické  zadání pro celé vysoké školství. Současná situace zejména na 

soukromých VŠ se zcela vymkla kontrole. Je potřeba to řešit. Je nutná reforma, ale ne v takovéto 

podobě. ČKR přišla v roce 2009 s materiálem o nutnosti reforem školství. Současné věcné záměry 

obou zákonů nejsou reformou, ale spíše chaosem. Nejsou nastaveny mechanismy fungování.   Je 

zapotřebí  diskuse o tom, co je skutečně třeba. Kam se má ubírat vysoké školství? Utahováním 

kohoutků se reforma nevyprofiluje. 

 

3) Kvestorka JAMU JUDr. Lenka Valová 

 Finanční stránka fungování vysokých škol je ohrožena. MŠMT dostává celkem 137 mld. Kč. 

Dělíme se o peníze v různých sektorech. Největší výdaje jdou na regionální školství a na podporu 

sportu. Věda a vysoké školy dostávají  42 mld. Kč.  Vysoké školy z toho mají celkem 21 mld. 

Zatímco regionální školství dostává peníze na provoz ještě nad uvedenou sumu, vysoké školy 

musí z příspěvku státu hradit vše. Kč. Je to velký nepoměr. Plánovaný vývoj v nadcházejících 

letech je kritický. Finanční prostředky se neustále snižují. Provozní výdaje na jednoho studenta se 

také snižují. 

 Pokles celkového rozpočtu VŠ od roku 2009 do r. 2012 o 15 %. 

 Pokles průměrných výdajů na studenta o 14,5 %. 

 Pokles poměru výdajů na VŠ  k HDP o 0,13 p.b. 

 Pokles podílu v kapitole MŠMT o 2,07 p.b. 

            Pokles stipendia v doktorském studijním programu o 7,1% 

Atd. ... 

Diskuse. 
Přítomní členové a členky akademických senátů JAMU vyjádřili nesouhlas s přístupem 

ministerstva, vlády a poslanecké sněmovny k veřejným vysokým školám 
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Usnesení   akademických senátů JAMU (viz příloha č. 1  tohoto zápisu) 
Hlasování   
 Zástupci tří AS JAMU se jednomyslně shodli na přijetí tohoto usnesení. 

Usnesení s průvodním dopise předsedkyně AS JAMU bylo zasláno: premiérovi vlády ČR, 

vicepremiérům, ministru školství. 

Usnesení o podpoře rektorů uměleckých vysokých škol (viz příloha 2 tohoto zápisu) 
Hlasování   
 Zástupci tří AS JAMU se jednomyslně shodli na přijetí tohoto usnesení. 

Usnesení s průvodním dopise předsedkyně AS JAMU bylo zasláno ministru školství. 

Ze zasedání akademických senátů JAMU vznikla tisková zpráva, která byla dána k dispozici 

médiím. 

4)  Vystoupení zástupce studentů z AS  

Jakub Jelínek (HF): Informace o postupu zástupců AS brněnských VŠ  

 Jakub Jelínek informoval o  několika zasedáních studentských komor, jednání se zúčastnili 

i jiní zástupci studentů z AS JAMU, ačkoli neexistuje oficiální studentská komora. Byl zaslán   

otevřený dopis premiérovi, ale jeho odpověď je vlažná a nekonkrétní. Připomínky studentů a 

akademických pracovníků by se měly údajně zakomponovat v rámci přípravy paragrafovaného 

znění obou návrhů zákonů. 

 Reforma školství je prosazována ze strany Věcí Veřejných, takže odvolání ministra není 

řešením. Studentům nevadí  školné jako takové, jde o to, že současný návrh zákona jej neřeší 

důkladně a promyšleně, není tedy vůbec jasné, co lze očekávat. 

 Protestní týden („Týden neklidu“) se bude v ČR konat od pondělí 27.2. do čtvrtka 1.3. 2012. 

Konkrétní program bude ještě dořešen.   

Noc univerzit bude 27.2. 2012 cca od 18:00 do 22:00 – zapojeny VŠ se sídlem na Komenského 

nám. -  LF MU, FSS MU  a HF JAMU. Program je v jednání. 

5) Různé 
V úterý 28. 2. 2012 ve 14 hod. v aule na HF JAMU se bude konat mimořádné shromáždění 
akademické obce JAMU za účelem informování studentů a akademických pracovníků o aktuální 

situaci.   

 Paní předsedkyně vyzvala studentské členy  AS, aby si zvolili ze svých řad zástupce, kteří 

budou pověřeni jednáním za SK AS za JAMU. 

 Studentští zástupci se shodli na tom, že si nebudou volit konkrétní zástupce a budou 

operativně jednat se zástupci studentských iniciativ v Brně  jako doposud. 

 Předsedkyně AS JAMU uzavřela zasedání tří senátů, poděkovala všem za účast a zdůraznila, že 

vysoké školy jsou povinny nepřipustit úpadek vysokého školství, a to legislativní ani  ekonomický. 

  Zapsala Hana Hřebačková, tajemnice AS JAMU 

Verifikovala PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., předsedkyně AS JAMU 
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Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
Akademický senát Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
 
na svém společném zasedání konaném dne 21. února 2012 odmítly návrhy  Věcného 
záměru zákona o vysokých školách a Věcného záměru zákona o finanční pomoci 
studentům, předložené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Josefem 
Dobešem k projednávání ve vládě.  
 
Akademické senáty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně nesouhlasí 
s plánovaným omezením demokratické  samosprávy  českých vysokých škol a požadují  
stažení návrhů věcných záměrů obou zákonů z vlády. 
 
Akademické senáty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně jsou si vědomy 
nutnosti reformovat vysoké školství. Podpoří takové reformy vysokého školství v České 
republice, jejichž účelem  bude jeho další rozvoj  a zvyšování kvality vysokých škol. 
Členky a členové akademických senátů JAMU jsou však přesvědčeni, že návrhy věcných 
záměrů zákonů předložených v současnosti vládě ČR tento cíl nesplňují.  
 
Akademické senáty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně žádají, aby 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR   jednalo se zástupci akademické 
veřejnosti o připomínkách RVŠ a ČKR k výše zmíněným věcným záměrům zákonů 
takovým způsobem, který povede k vyřešení současné nepříznivé situace. 
 
Akademické senáty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v tomto smyslu plně 
podporují aktivity studentů vysokých škol. 
 
Akademické senáty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně jsou znepokojeny 
skutečností, že vysoké školy jsou neustále na okraji zájmu vlády ČR i Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, což se  projevuje  trvalým  snižováním rozpočtu 
vysokých škol v poměru k HDP a snižováním podílu vysokého školství na rozpočtové 
kapitole školství. 
 

Za akademické senáty JAMU 

 

PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

předsedkyně AS JAMU 

 

prof. PhDr. Jindřiška Bártová    prof. PhDr. Miroslav Plešák 

předsedkyně AS HF JAMU                                 předseda AS DIFA JAMU 

 

 

 

V Brně 21. února 2012 

 



 

Brno, 21. února 2012 



Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
Akademický senát Hudební fakulty  Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
Akademický senát Divadelní fakulty  Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
 
na svém společném zasedání konaném dne 21. února 2012 
vyjádřily podporu iniciativě rektorů českých vysokých uměleckých škol směřující 
k dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o kompenzacích chybějící 
institucionální podpory umělecké tvůrčí činnosti. 
 Umělecká tvůrčí činnost je hlavní náplní práce  a také posláním vysokých uměleckých 
škol. Současný systém přidělování příspěvku na činnost VŠ je, i přes kladný dílčí  dopad 
započítávání uměleckých výstupů cestou RUV, pro tyto školy zásadním způsobem 
znevýhodňující. 
 
Akademické senáty JAMU rovněž podporují žádost rektorů českých vysokých 
uměleckých škol o stanovení nepřekročitelné hranice počtu přijímaných studentů na tento 
typ vysokých škol a zároveň se ztotožňují se žádostí rektorů o umožnění autonomního 
vnitřního členění počtu studentů v jednotlivých cyklech studia (bakalářský, magisterský a 
doktorský studijní program). 

 

Za akademické senáty JAMU 

 

PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

předsedkyně AS JAMU 

 

 prof. PhDr. Jindřiška Bártová    prof. PhDr. Miroslav Plešák 

       předsedkyně AS Hf JAMU    předseda AS DIFA JAMU 

 

 

 

 

 

V Brně 21. února 2012 
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