
Z á p i s 
z jednání SR JAMU konaného dne 17. 10. 2014 

 
Přítomni: Mgr. V. Božek, CSc., Ing. J. Kadrnka, ThDr.Ing. L.E. Martinec, Morávek Jiří, 

MgA. Stanislav Moša, Mgr. J. Nantl, LL.M., Ing. M. Slezák, Prof. MVDr. V. 
Večerek CSc., MBA. 

Omluven: ak.arch. D. Dvořák, MgA. D. Mareček, B. Polívka, Mgr. Z. Prokeš, Ing. J. 
Říhová, Ing. M. Štefl 

 
Program:  
1. Zahájení 
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2015 a Institucionální plán na rok 2015 
3. Různé 
 
1. Zahájení 
Předseda SR prof. Večerek přivítal členy SR JAMU.  
SR byla zahájena hudebním vystoupením v podání Anežky Šejnohové z HF JAMU.  
Předseda SR prof. Večerek po té seznámil členy SR s programem jednání, který byl členy SR 
jednomyslně odsouhlasen.  
 
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2015 a Institucionální plán na rok 2015 
Kvestorka JAMU a prorektor prof. Cejpek seznámili přítomné členy SR JAMU s Aktualizací 
DZ na rok 2015 se zapracováním Institucionálního plánu na rok 2015 do ADZ. Aktualizace 
DZ na rok 2015 obsahuje všechny nejdůležitější aktivity JAMU očekávané k jejich realizaci 
v roce 2015.  
Institucionální plán je včleněn do Aktualizace DZ na rok 2015 a  má 33 výkonnostních  
ukazatelů, z nichž některé jsou podporovány prostředky Institucionálního plánu a JAMU a 
některé přímo JAMU. Významnou součástí Institucionálního plánu je podpora pro Divadlo na 
Orlí, u kterého končí koncem ledna financování z projektu EU.  
 
Diskuze:  
Ing. Slezák vznesl dotaz ohledně dalšího pětiletého plánu ADZ podle nového VŠ.  
Mgr. Nantl se informoval na zavádění kariérního řádu, prof. Cejpek se vyjádřil o tom smyslu, 
že se jedná o složitou strukturovanou činnost a na některé fáze ještě nejsou lidé připraveni. 
Důležité je zpracovat personální plány a kariérní řád jednotlivého pracovníka.  
Prof. Večerek vznesl dotaz ohledně financování Divadla na Orlí, které bude v příštím roce 
financováno z rozpočtu JAMU.  
Prof. Večerek se dále dotázal na stav přípravy zapojení do nového období financování z EU 
prostředků, zejména příprava na projekt VVV a zda existuje na JAMU společný záměr fakult 
pro tento projekt.  Kvestorka se vyjádřila v tom smyslu, že JAMU se na nový projekt VVV 
připravuje, současně uvedla, že se vytváří nový přístup ve výzkumu umění, fakulty proto musí 
hledat zaměření výzkumné činnosti v rámci umění a v této souvislosti podat výzkumně 
zaměřené záměry projektu.    
 
Závěr: Správní rada projednala a jednomyslně schválila Aktualizaci Dlouhodobého záměru 
JAMU na rok 2015 a Institucionální plán JAMU na rok 2015.  
 



3. Různé 
 Prorektor Cejpek podal informace o mezinárodní soutěži Leoše Janáčka, v oboru 

klarinet vyhrál první cenu Martin Adámek ze Slovenska, flétnu Anežka Vargová, která 
je studentka  HF JAMU Brno.  

 MgA. Moša vyzdvihl úroveň studentům JAMU, kteří tvoří 90% souboru Městského 
divadla Brno. Škola dosahuje světové úrovně. Prof. Večerek ocenil tak vysokou 
propojenost JAMU s praxí a zdůraznil tuto skutečnost  jako velmi dobrý předpoklad 
pro podávání projektů JAMU. 

 
 
Předseda prof. Večerek poděkoval zúčastněným za zajímavou diskuzi a ukončil jednání SR. 

 
Zapsala: Dozbabová       Verifikoval: prof. Večerek 


