
Zápis  

ze zasedání AS JAMU konaného dne 16. června 2004 
 
 
 
Přítomni: Prof. Bohumil Smejkal, PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., Mgr. Aleš 

Bergman, Ph.D., doc. Mgr. Jan Kolegar, Petra Matúšů, doc. František Novotný, 
doc. Jindřich Petráš, Mgr. Karel Hegner, Peter Kučera 

 
Omluveni: MgA. Blanka Chládková, Jan Šprincl 
  Jan Kavan přestal být členem AS vzhledem k ukončení studia státní zkouškou   
  dne: 14.6. 2004  
 
Hosté:  prof. PhDr. Václav Cejpek, JUDr. Lenka Valová, prof. PhDr. Miroslav Plešák,  
  prof. Kamila Klugarová, Katarína Mašlejová. 
 
 
 
PROGRAM: 
 
Schválení nových předpisů JAMU 
 
P. rektor seznámil členy AS JAMU s tím, že byla provedena revize všech předpisů JAMU. 
Uvedl projednání nových předpisů  a seznámil přítomné s dodatečnými menšími úpravami 
nových předpisů. Paní  kvestorka  podrobně vysvětlila nové znění jednotlivých článků  
předpisů, které byly AS JAMU předloženy ke schválení. 
 
1. Statut JAMU  
 
Po diskuzi přijal AS JAMU toto usnesení: 
 
AS JAMU po projednání schvaluje nové znění Statutu JAMU tak, jak bylo předloženo 
v písemné formě  a je nedílnou součástí zápisu. AS JAMU zrušuje Statut JAMU ze dne 22.6. 
1999 (s výjimkou přílohy č. 2 statutu JAMU) a přílohu č. 2 statutu JAMU ze dne 6.9.1999. 
 
2. Stipendijní řád JAMU 
 
Po diskuzi přijal AS JAMU toto usnesení: 
 
AS JAMU po projednání schvaluje nové znění Stipendijního řádu JAMU tak, jak bylo 
předloženo v písemné formě a je nedílnou součástí zápisu. AS JAMU zrušuje Stipendijní řád 
JAMU ze dne 22.6.1999.Současně se ruší Stipendijní řády fakult. AS JAMU žádá vedení 
JAMU, aby prověřilo vydání příslušných prováděcích směrnic děkanů tak, aby byly 
k dispozici k 1. říjnu 2004. 
 
 
 
 



3. Studijní a zkušební řád JAMU 
 
Po diskuzi přijal AS JAMU toto usnesení: 
 
AS JAMU po projednání schvaluje nové znění Studijního a zkušebního řádu JAMU tak, jak 
bylo předloženo v písemné formě a je nedílnou součástí zápisu. AS JAMU zrušuje Studijní a 
zkušební řád JAMU ze dne 22.6.1999.Současně se ruší Studijní a zkušební řády fakult. AS 
JAMU žádá vedení JAMU, aby prověřilo vydání příslušných prováděcích směrnic děkanů tak, 
aby byly k dispozici k 1. říjnu 2004. 
 
4. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a některých 
dalších zaměstnanců JAMU 
 
Senát hlasoval na návrh pana rektora o změně usnesení AS  přijatého na zasedání AS   JAMU 
dne 11. 2. 2004. Toto usnesení se týkalo   čl. 3,  odst. 3 Řádu výběrového řízení.  Návrh na 
změnu usnesení AS, který podal pan rektor, nepodpořila potřebná většina dvou třetin  
přítomných členů AS. Změna původního usnesení tedy nebyla přijata.  
 
O Řádu výběrového řízení se dále vedla diskuze, byl přijat návrh Petera Kučery na usnesení, 
aby byl následně upraven i odst. 4 článku 3 Řádu výběrového řízení JAMU a návrh doc. 
Novotného ohledně úpravy odst. 2 téhož článku. 
Vedení školy  formuluje úpravy Řádu výběrového řízení takto: 
Článek 3 nyní zní: 
Činnost výběrové komise 
(1) Vyhlašovatel předloží nejméně do dvou týdnů po skončení lhůty pro podání přihlášek 
výběrové komisi přihlášky uchazečů k jejich celkovému zhodnocení. 
(2) Výběrová komise na svém prvním zasedání posoudí, zda uchazeči předložili všechny 
vyžadované podklady a informace stvrzující plnění vyhlášených podmínek. 
(3) Výběrová komise přizve k jednání všechny uchazeče, kteří splňují zveřejněné 
podmínky výběrového řízení podle čl. 1 odst. 3. Při jednání může požadovat vystoupení 
uchazečů a zodpovězení případných otázek. 
(4) Pokud výběrová komise ve zcela mimořádných případech odsouhlasených 
vyhlašovatelem  netrvá na osobní účasti uchazeče  při jednání výběrové komise nebo se 
uchazeč z účasti řádně omluví, může komise požadovat zodpovězení otázek písemnou 
formou. 
 původní odst. (5) se ruší 
(5) O výsledku a průběhu výběrového řízení vyhotoví výběrová komise zápis. Zápis podepíší 
všichni členové komise. V případě rozdílných stanovisek k hodnocení jednotlivých uchazečů  
a k návrhu na přijetí rozhoduje názor většiny členů komise v hlasování. 
(6) Hlasování je tajné, požaduje-li to alespoň jeden člen výběrové komise; v případě rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.  
  
Zformulované znění výše naznačených úprav se zasílá členům AS, aby se mohli k jejich 
přijetí vyjádřit per rollam. Vyjádření členů AS: souhlasím se zněním čl. 3 – nesouhlasím se 
zněním čl. 3 je nutné písemnou formou (mailem) nejpozději do 22. 6. 2004 dodat K. 
Horáčkové. 
 
 
 
 



 
 
5.Různé:  
 
K. Horáčková informovala přítomné členy o velkém zasedání předsedů a delegovaných členů 
AS v Praze 24. 6. 2004. Zasedání se za AS JAMU zúčastní  K. Horáčková. 
 
Pan prof. Plešák požádal AS JAMU o delegování studenta do Kolejní komise.  Jako delegát 
HF byl v březnu nominován student Jiří Rohel. Panu prorektoru Plešákovi bude neprodleně 
sdělena adresa tohoto studenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: O. Vránová                
Ověřil: prof. B. Smejkal 
             předseda AS JAMU 


