
Zápis 
ze zasedání Akademického senátu JAMU konaného 

 dne 3. listopadu 2004  
 
Přítomni: Prof. Bohumil Smejkal, PhDr. Květoslava Horáčková, Ph..D., Mgr. Aleš 

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

 

Omluveni: MgA. Blanka Chládková, Jan Šprincl  

 

Hosté: Prof. PhDr. Václav Cejpek, JUDr. Lenka Valová, prof. PhDr. Miroslav Plešák, 

 Prof. PhDr. Leoš Faltus 

 

PROGRAM: 1.Informace od pana  rektora o dosavadním průběhu jeho funkčního období, 
informace prorektorů, kvestorky   

 2. Závěrečná příprava voleb do AS 

 

1. Pan rektor vyslovil poděkování senátorům za jejich práci v AS JAMU a provedl 
bilanci své činnosti za dosavadní část funkčního období. 

 přechod financování JAMU z indexového  na koeficientový systém 

 vytvoření nových studijních oborů: hra na kytaru, klaunské, filmové a scénické 
herectví 

 inovace studijních programů v souvislosti se změnami na trhu práce 

 ve stádiu úvah je vytvoření mezifakultního studijního programu – nejlépe s VŠ 
v zahraničí v rámci „Evropského vzdělávacího prostoru“ 

 na fakultách probíhá evaluace 

 bude provedena evaluace všech složek rektorátu 

 v souvislosti se zavedením změny přispívání na ubytování studentů bude důležitá 
zvláště evaluace kolejí Astorka 

 investice – nejdůležitější HDL, škola je před podpisem kupní smlouvy na pozemek 

 nové webové stránky JAMU 

 měla by se zvýšit účast v programech ERASMUS MUNDUS a TEMPUS 

 

Prof. Faltus seznámil AS JAMU s činností Edičního střediska JAMU 

Paní kvestorka dále objasnila průběh evaluace na rektorátě a v knihovně JAMU a poukázala 
na dílčí problémy se zaváděním nového programu SAP. V příštím roce bude 



zavedena nová vnitřní telekomunikační síť JAMU – propojení všech součástí 
JAMU, jedno telefonní číslo - výrazná úspora 

Prof. Plešák informoval o přípravě Dlouhodobého záměru JAMU  a požádal prof. Smejkala, 
předsedu AS,  o zhodnocení funkčního období AS JAMU za roky 2001 – 2004. 

Diskuse: 
Prof. Smejkal otevřel diskusi o postavení umění v dnešní společnosti, vyslovil názor, že jako 

umění jsou často prezentovány věci, které s uměním nemají nic společného. 
Zdůraznil pozitivní roli dobré, kvalifikované kritiky. 

Dr. Bergman nanesl otázku možnosti studia kritiky na uměleckých VŠ. 

 

2. Příprava voleb do AS JAMU 
rozdělení služeb u volební urny: 

na DIFA: doc. Kolegar 

na HF: 9 – 10 doc. Petráš,  10 – 12 O. Vránová, 12 – 14 dr. Horáčková, 14 – 15 doc. Novotný, 
15 – 16 prof. Smejkal 

USNESENÍ: 
Prodlužuje se termín pro získání souhlasu kandidátů do pondělí 8. 11. 2004 včetně. 

Definitivní seznam kandidátů DIFA bude dodán paní Vránové. 

 

zapsala: O. Vránová 

verifikovala: K. Horáčková  


