
Prohlášení ze společného veřejného zasedání akademických senátů školy a obou fakult 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 

konaného dne 19.6.2008 
 
 

1. Akademické senáty vítají Bílou knihu jako analytický materiál hodnotící stav a 
naznačující možné směry vývoje českého terciárního vzdělávání. 

 
2. Přes celkově pozitivní přijetí materiálu upozorňují na nedostatečnou reflexi 

skutečnosti, že umění je tvůrčí aktivita, která neoddělitelně provází vzdělávací činnost  
umělecké univerzity tak, jako vědecká činnost provází vzdělávací aktivity ostatních 
univerzit. Umění je vedle vědy další nezastupitelnou specifickou formou poznání a 
vnímání světa. Tato diskriminace umění je velmi nešťastným a celospolečensky 
negativním jevem. Zvláště citlivě ji jako představitelé vysoké umělecké školy 
vnímáme ve vztahu k části Bílé knihy zabývající se novou strukturou vysokých škol, 
kde dle  dosud navržených kritérií nevidíme adekvátní místo pro typ vysoké umělecké 
školy. 

 
3. Velmi nás zneklidňuje snaha o zásadní změnu postavení a úlohy akademických senátů 

vysokých škol. Jejich odsouvání do role kontrolních orgánů je hrubým zásahem do 
tradičních akademických samosprávných působností a v souvislosti se snahou  
o posílení role správních rad ohrožuje jeden z pilířů akademických práv a politické 
nezávislosti. Celý navrhovaný systém navíc není ani dostatečně domyšlen a 
propracován ani ve svých návaznostech. 

 
4. V oblasti financování vítáme tendenci odklonu od ryze kvantitativních ke 

kvalitativním ukazatelům – s lítostí však konstatujeme, že v praxi  se dosud projevuje 
zcela opačný trend. Zavedení školného jako jednoho z pilířů zvýšení podílu 
soukromých zdrojů financování vysokých škol považujeme za možné pouze při 
současném legislativním deklarování výše veřejných prostředků určených na rozvoj 
terciálního vzdělávání, neboť jinak nevidíme ve školném  záruku reálného celkového 
podstatného zvýšení prostředků na vysoké školství. 

 
5. Navrhované reformy je možno realizovat jen tehdy, dojde-li k nárůstu finančních 

prostředků na vzdělávací i tvůrčí – vědecké a umělecké – aktivity vysokých škol. 
Paralelně vypracovaný výhled střednědobého financování vysokého školství v České 
republice však nepočítá s žádným rozvojem těchto aktivit. 
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