
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických umění  
v Brně ze dne 10. 10. 2012 

 
Přítomni:  
Místopředsedkyně: Mgr. Sylva Talpová 
Přítomni: prof. doc Mgr. Ivo Krobot, prof. Petr Oslzlý, BcA. Jan Hons Šuškleb, prof. PhDr. Leoš 
Faltus, doc. Zdeněk Šmukař, BcA. Táňa Kovaříková, Martin Hroch 
 
Omluveni: doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., BcA. Hana Hřebačková, doc. MgA. Martin 
Opršál, MgA. Gabriel Rovňák 
 
 
Program: 
  

1) Informace o změnách členů senátu  
2) Volba nového vedení senátu  
 

1. Informace o rezignaci na funkce a o změnách členů senátu  
 Místopředsedkyně AS JAMU přivítala přítomné členky i členy AS JAMU a informovala 
o rezignaci doc. Horáčkové na funkci předsedkyně senátu a o stanovisku tajemnice Hany Hřebačkové, 
která je na zahraniční stáži a dala svou funkci k dispozici. Dále pak informovala o personálních 
změnách. Prof. Mgr. Jindřich Petráš byl zvolen novým děkanem HF JAMU a na své členství v senátu 
rezignoval již nyní, přestože do funkce děkana nastoupí 15.11.2012. Místo něj se členem AS JAMU stal 
prof. PhDr. Leoš Faltus, další v konečném pořadí ve volbě do senátu (dle čl.4, písmeno G, bod 3 VaJŘ 
AS JAMU). Jakub Jelínek ukončil studium na HF JAMU, na jeho místo postoupil Martin Hroch. 
 
2. Volba nového vedení senátu  
 Z důvodu rezignace doc. PhDr. Květoslavy Horáčkové, Ph.D. na funkci předsedkyně AS JAMU 
je nutno zvolit nového předsedu AS JAMU. Místopředsedkyně AS JAMU navrhla, aby bylo zvoleno 
celé nové předsednictvo.  
 
 AS JAMU po projednání jednohlasně schvaluje, aby bylo zvoleno znovu celé předsednictvo 
AS JAMU. 
 
 Místopředsedkyně Mgr. Sylva Talpové navrhla prof. Faltuse, který návrh pro svůj zdravotní stav 
odmítl. 
 Prof. doc. MgA. Ivo Krobot a prof. Petr Oslzlý navrhli na místo předsedy Mgr. Sylvu Talpovou, 
která návrh pro časově náročné školní i mimoškolní činnosti odmítla. 
 Prof. Faltus navrhl do funkce nepřítomného doc. Martina Opršála pro jeho zkušenosti 
s členstvím v AS JAMU, byl také předsedou senátu HF JAMU. Ostatní přítomní s návrhem souhlasili, 
ale kvůli jeho nepřítomnosti a neznalosti jeho postoje k návrhu není možné tuto možnost zhodnotit. 
  
 Do příštího týdne zjistí Mgr. Talpová vyjádření doc. Opršála k nominaci a seznámí s nimi členy 
AS JAMU na příštím zasedání dne 17. 10. v 15:15 místnosti 106 na DIFA JAMU. 
 
 Při zasedání AS JAMU dne 10. 10. 2012 nebylo zvoleno nové předsednictvo, proto je nutné 
zvolit jej při dalším zasedání. 
 
 Při příštím zasedání je před schvalováním dlouhodobého záměru JAMU zvolit nové 
předsednictvo. 
 
 
 
Zapsala: BcA. Táňa Kovaříková Verifikovala Mgr. Sylva Talpová, místopředsedkyně AS JAMU 


