
Zápis ze zasedání Akademického senátu HF JAMU ze dne 3. 5. 2016 
 

Paní předsedkyně prof. Barbara Maria Willi zahájila zasedání AS HF JAMU, konstatovala 
usnášeníschopnost a přivítala jeho členy, ohlásila omluvu Mgr. BcA. Nikol Kraft, doc. Jana 
Zbavitele, doc. Tomáše Krejčího, prof. Miloslava Jelínka a přivítala hosty.  

Prvním (zásadním) bodem zasedání byl návrh rozpočtu HF JAMU na rok 2016, který byl 
předložen ke schválení a komentáře k návrhu rozpočtu HF JAMU na rok 2016. Paní 
inženýrka Vondráčková představila stávající návrh daného rozpočtu. Jelikož byl příspěvek 
z MŠMT pro JAMU nižší oproti loňskému roku, bude nutno k dodržení úrovně rozpočtu roku 
2015 zapojit finance z fondu.  
Další částí rozpočtu byl plán rozpočtu reprodukce majetku JAMU na rok 2016, kde byli 
senátoři seznámeni s budoucími rekonstrukcemi budovy HF a dalšími inovacemi, které se 
budou týkat celé JAMU.  
Návrh byl jednomyslně schválen. Senátoři se ovšem shodli na tom, že v budoucnu hodlají 
řešit výši dotací HF oproti dotacím DIFA, které jsou vyšší. Jelikož HF rozšiřuje spektrum 
nabízených oborů, vznikají nové katedry (jazz a interpretace staré hudby) a zapojuje se do 
internacionalizace HF, je zapotřebí vyšších dotací a to zejména co se týče ohodnocení kvality 
pedagogů. 

Druhým (aktuálním) bodem zasedání byl projekt vizuálního stylu JAMU. K tomuto tématu 
byli přizváni hosté  doc. Mgr. Richard Fajnor a David Lobpreis. Ti seznámili členy senátu se 
změnou vizuální podoby sebeprezentace a komunikace JAMU a s tím souvisejícím návrhem 
na sjednocení loga JAMU a všech jejích dceřiných celků (HF, DIFA, Nahrávací studio na 
Orlí, Marta, DnO, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka apod.). Záměrem je vytvořit pro JAMU 
jednotnou vizuální značku, kterou v současnosti využívá většina VŠ a pomáhá jim k lepší 
propagaci školy. V důsledku toho bylo v dubnu 2016 vyhlášeno výběrové řízení, které bude 
probíhat do července 2016. Poté bude komise složená z členů akademické obce a odborníků 
na grafický design vybírat nejlepší návrh na nový jednotný styl JAMU. Souvisejícím 
výstupem tohoto řízení bude i manuál, který by se měl stát podkladem pro budoucí webové 
stránky JAMU.  

V roce 2014 vznikla na JAMU pracovní skupina, ve které společně pracovali zástupci fakult i dalších 
součástí. Ta určila hlavní východiska pro návrh jednotného vizuálního stylu JAMU. Na základě výstupů 
této skupiny bylo v dubnu 2016 vyhlášeno výběrové řízení na dodávku jednotný vizuální styl JAMU 
(https://zakazky.jamu.cz/contract_display_484.html), které končí 15. června 2016. 
Očekávaným výstupem VŘ je také manuál, který bude pomáhat i při tvorbě nových značek či 
grafických výstupů JAMU. Tento manuál bude důležitým podkladem i pro vznik nových webových 
stránek JAMU, které jsou také jedním z plánovaných příspěvků k oslavám sedmdesátého výročí 
JAMU.  

https://zakazky.jamu.cz/contract_display_484.html


Hlavním cílem je spojení značek používaných JAMU a vytvoření srozumitelných zásad vizuální 
komunikace. To by mělo umožnit lepší viditelnost JAMU a usnadnit komunikaci všem našim 
partnerům v nejširším slova smyslu. Uchazeči, studenti, zaměstnanci ale i úředníci či pedagogové 
zahraničních škol, zájemci o koncerty a divadelní představení, účastníci seminářů a konferencí, prostě 
všichni, kdo s námi nějakým způsobem sdílí informace, by měli snadno rozpoznat, že JAMU tvoří ve 
své mnohotvárnosti jeden velký celek. 

V souvislosti s touto tematikou proběhne 27. 5. 2016 na DIFA seminář o korporátní identitě.  

Po přednášce a plánech doc. Fajnora vznesli členové AS HF námitku týkající se přemírného 
odosobnění navrhovaného procesu vzniku a správy webových stránek.  Ta by měla být podle 
plánu řízena pomocí speciálního programu, který by pracoval s informacemi z IS JAMU, 
filtroval by je a pak je vkládal na webové stránky. Jsme ale škola umělecká, která je založena 
na lidském přístupu, individualitě a tímto vším se specificky odlišuje od škol ostatních. Proto 
bude senát HF apelovat na to, aby nevymizel osobní kontakt a přístup. 

 

 

Zasedání se zúčastnili: 

1) členové AS HF JAMU 

• prof. Barbara Maria Willi, Ph. D. 
• doc. MgA. Zdeněk Šmukař 
• doc. Mgr. Roman Novozámský 
• MgA. Marek Švestka 
• Ivana Pavlů, DiS. 

2) omluvení členové AS HF JAMU 

• Mgr. BcA. Nikol Kraft 
• prof. MgA. Miloslav Jelínek 
• doc. Mgr. Jan Zbavitel 
• doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí 

 

Zapsala: Ivana Pavlů, DiS.  

 

Verifikovala: prof. Barbara Maria Willi, Ph. D.  
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