
Zápis ze zasedání AS JAMU dne 1. 10. 2003 

  

Přítomni: prof. B. Smejkal, doc. J. Petráš, doc. F. Novotný, doc. Mgr. J. Kolegar, 
PhDr. K. Horáčková, Ph.D., Mgr. K. Hegner, Mgr. A. Bergman, Ph.D., 
MgA. B. Chládková, J. Kavan, P. Kučera, P. Matúšů  

Nepřítomní: J. Honzírek  
Hosté: prof. PhDr. V. Cejpek, rektor JAMU, JUDr. L. Valová, kvestorka JAMU, 

prof. K. Klugarová, doc. D. Drápelová  
Omluveni:  
Zapsala: K. Horáčková 2. 10. 2003  
Ověřil: B. Smejkal  

Ještě před prvním bodem programu se předsedkyně AS DIFA JAMU prof. Mgr. Zoja 
Mikotová omluvila, že se nemůže zúčastnit zasedání senátu a oficiálně oznámila 
ostatním členům neohlášenou návštěvu Mgr. Záboje - členové senátu jednohlasně 
odsouhlasili možnost jeho přítomnosti na tomto zasedání.  
1. Uvítání přítomných  
Oznámení o doplnění AS JAMU novým členem, studentem DiFa Jiřím Honzírkem (za 
Lubomíra Sůvu).  
2.Příspěvek pana rektora – informace o současném stavu ve financování vysokých 
škol  
Připravená reforma VŠ je ve své realizaci podmíněna přiznáním částky 5,2 miliard Kč, z 
čehož 1,7 slouží k udržení souč. stavu + pokrytí nárůstu studentů a 3,5 měly být určeny 
na realizaci reformy. Do rozpočtu na rok 2004 vláda navrhuje pouhých 1,7 miliardy Kč. 
Problematika týkající se přímo uměleckých VŠ – byl podán návrh na sjednocení 
financování VŠ (všechny metodou tzv. koeficientu). Tento způsob financování by 
umožnil existenci uměleckých VŠ pouze při velkém počtu studentů. Vzhledem ke 
specifičnosti studia na umělec. VŠ (výrazné talentové předpoklady studujících) rektoři 
uměleckých VŠ požadují i nadále zachovat metodu tzv. indexu. Rektor JAMU vyzval 
členy AS JAMU, aby podle svých možností prosazovali pečlivé zvažování strategie 
rozvoje obou fakult – neměl by klesat počet studujících.  
3. Vystoupení paní kvestorky - informace o stavu realizace investičních projektů, 
na něž škola obdržela účelové investiční prostředky.  

• JAMU je schopna realizovat všechny projekty podle stanoveného časového 
plánu s výjimkou realizace HDL. Tato stavba byla MF ČR zaregistrována příliš 
pozdě, takže došlo ke zdržení při vypisování povinné architektonické soutěže. 
Finanční prostředky na realizaci HDL budou MF ČR převedeny do roku 2004.  

• Lze předpokládat, že škola dodatečně obdrží finanční prostředky z rezervního 
fondu. Pak by mohla být zvýšena procentuální hodnota tzv. 13. platu (nyní 60%) 

• Byla zahájena analýza mezd na jednotlivých pracovištích JAMU, jsou 
plánovány změny tak, aby zaměření práce jednotl. spolupracovníků odpovídalo 
jejich finančnímu ohodnocení. Do konce roku bude tato analýza dokončena, 
byla ustavena Finanční komise, která se bude zabývat úpravou Mzdového 
předpisu JAMU. Komise bude pracovat ve složení: kvestorka, děkani fakult, 
tajemnice HF, tajemník DiFa, zástupce AS JAMU, zástupce VOS.  

4. Diskuse k tématu:  



Prof. K. Klugarová upozornila na to, že při změně Mzdového předpisu JAMU by 
nástupní plat odborných asistentů neměl být nižší než 12 000 Kč, neboť nástupní plat 
učitelů SŠ (tedy bez jakékoliv praxe – na rozdíl od OA) v současnosti činí 11 850 Kč. 
Paní kvestorka souhlasila s tím, že by se VŠ měly začít více srovnávat se SŠ, ZŠ, jejichž 
situace je více medializována. Uvedla, že pokud nedojde k nárůstu finančních 
prostředků nejméně o 10%, je realizace zvýšení platů v těchto kategoriích bez 
současného ubírání nemožná. Upřesnění zápisu z 28. 5. 2003: tajemnicí AS JAMU byla 
jednohlasně zvolena Květoslava Horáčková. Seznámení s dopisem bývalého člena AS 
L. Sůvy: Dvakrát došlo k vytopení skladu knih a videokazet v Astorce. Přítomná paní 
kvestorka zjistí, zda šlo o nahodilé havárie nebo o stavební závadu. Peter Kučera 
informoval AS JAMU o stavu reformy týkající se změny financování ubytování a stravy 
studentů. Není znám výsledek reformy. Paní kvestorka upozornila na výrazná rizika 
reformy, pokud dojde k zavedení přímých dotací studentů.  
Doporučení AS JAMU:  
Na doporučení rektora JAMU prof. PhDr. Václava Cejpka apeluje Akademický senát 
JAMU na senáty HF a DiFa, aby při své činnosti sledovaly strategii rozvoje obou fakult 
tak, aby nenastával pokles počtu přijímaných studentů.  

 


