
Z á p i s 
z jednání Umělecké rady JAMU konaného dne 7. 2 2014 

 
 

Přítomni: prof. I. Medek, prof. J. Bártová, prof. V. Cejpek, doc. R. Fajnor, prof. L. Faltus, 
prof. J. Kovalčuk, MgA. V. Kunt, doc. J. Letenay, prof. Z. Martináková, prof. 
F. Novotný, prof. M. Plešák, prof. A. Přidal, doc. Z. Srba, prof. A. Sýkora, 
prof. A. Štěpánková-Veselá, Mgr. M. Vacek, Mgr. B. Zoubek, doc. V. Zouhar 

Omluveni:  prof. Mgr. F. Derfler, doc. P. Drábek, prof. A. Hajda, prof. Mgr. M. Klíma, 
doc. V. Spilka, prof. P. Oslzlý, prof. M. Štědroň, prof. B. Willi  

Host: JUDr. Valová 
 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Habilitační řízení MgA. Michala Vajdy 
3. Informace vedení JAMU 
4. Různé 
 
ad1) Zahájení 
Rektor přivítal přítomné členy UR JAMU a požádal o schválení programu. Program jednání 
byl schválen jednomyslně. 
 
ad 2) Habilitační řízení MgA. Michala Vajdy 
Rektor seznámil přítomné s dosavadním průběhem habilitačním řízením jmenovaného, 
s jednáním před UR HF JAMU, které proběhlo dne 6. 12. 2013 a s důvody, proč je – 
z podnětu předsedy UR HF JAMU a děkana HF prof. Jindřicha Petráše – předložil 
k projednání UR JAMU. Poté, kdy návrh na jmenování získal většinu hlasů členů UR HF 
JAMU a byl předán rektorovi, vyšla najevo skutečnost, že habilitační přednáška je 
bakalářskou prací studentky Masarykovy univerzity. Prof. Bártová provedla komparaci a 
zjistilo se, že je práce zcela opsaná. Rektor předal UR JAMU dopis od MgA. Michala Vajdy s 
jeho obhajobou.  
Diskuze: prof. Veselá se zeptala, zda je znám názor předsedy habilitační komise Mátla. 
Rektor ji informoval, že názor předsedy komise není rozhodující, vychází se z faktů. Prof. 
Kovalčuk se zeptal, zda měla práce své hodnotitele. Rektor ho informoval o tom, že 
hodnotitelé habilitačních prací má ve svých směrnicích zakotvena pouze Divadelní fakulta, 
jinak to není povinnost. 
Hlasování UR JAMU: počet členů: 26; přítomno: 16; 
Výsledek hlasování o návrhu na jmenování MgA. Michala Vajdy docentem: pro 0 hlasů, 
proti 16 hlasů, zdržel se 0 hlasů. 
Závěr: Návrh na jmenování MgA. Michala Vajdy docentem nezískal většinu hlasů všech členů 
UR JAMU. V takovém případě v souladu s § 72 odst. 11 zákona o vysokých školách platí, že 
se řízení zastavuje. 



 
ad3) Informace vedení JAMU 
Rektor seznámil přítomné s:  

• ročním provozem Divadla na Orlí  
• došlo k přechodu JAMU na jiný operační systém – SISu na IS 
• navýšení ukazatele K, nárůst institucionální podpory 
• koncepce PR 
• nový web JAMU 
• projekt MŠMT - IPn KREDO 

Rektor požádal paní kvestorku, aby seznámila Uměleckou radu s návrhem rozpočtu JAMU na 
rok 2014. Rozpočet JAMU se navýší o 1.654 tis. Kč (1,2%). V ukazateli A (počet studentů) 
má JAMU podíl o 0,88% a v ukazateli K (kvalita) podíl vzrostl z 0,83% na 0,86%. Dojde k 
navýšení osobních nákladů o 2%. Očekává se ovšem celkový pokles studentů na VUŠ, 
konstantní podíl +-10%.  
 
Jelikož v bodě 4) Různé nedošlo k diskuzi, rektor všem poděkoval za účast. 
  
 
 
 

Zapsala: Dozbabová     Verifikoval: prof. Medek 
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