
Zápis ze zasedání Akademického senátu JAMU ze dne 12. 4. 2006 
 
Přítomni: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., Mgr. Karel Hegner, prof. PhDr. Jindra 
Bártová, doc. Barbara Willi, Ph.D., doc. Mgr. Jan Kolegar, Mgr. Sylva Talpová, Václav 
Gottwald, doc. Mgr. Jindřich Petráš, MgA. Jan Kavan,  MgA. Pavel Baďura, Jiří Rohel 
 
Nepřítomen: Robin Kvapil 
 
Hosté: prof. PhDr. Václav Cejpek,   JUDr. Lenka Valová, doc.  Ing. Ivo Medek, Ph.D., 
prof. PhDr. Josef Kovalčuk, prof. Kamila Klugarová,  MgA. Ondřej Vodička, Ing. Jana 
Vondráčková 
 
Program: 
 
1. Úvod 
  
Předsedkyně AS JAMU PhDr. Květoslava Horáčková   seznámila senát s rezignací 
Lukáše Bednaříka (ke dni 10.4. 2006) z důvodu časového zaneprázdnění a představila 
nového člena AS JAMU Jiřího Rohela (od 12. 4. 2006).  Dále seznámila senát s 
programem jednání a přivítala přítomné hosty. 
 
2. Návrh rozpočtu 
 
Rektor JAMU  prof. PhDr. Václav Cejpek  seznámil AS JAMU se změnou legislativy, 
kvůli které bylo projednání rozpočtu opožděno. Seznámil AS i s faktem, že předkládaný 
návrh rozpočtu byl projednán a schválen správní radou JAMU.  
 
Kvestorka JAMU představila senátu podrobný výklad návrhu rozpočtu JAMU pro rok 
2006. Předsedkyně AS JAMU zahájila diskuzi. V diskuzi někteří členové AS poukázali 
na skutečnost,  že tarifní platy akademických pracovníků jsou opět  částečně  pod úrovní    
tarifních  platů učitelů na nižších stupních škol. Paní kvestorka informovala AS, že 
navýšení rozpočtu osobních nákladů se v roce 2006 promítne v pohyblivé složce mzdy. 
Toto rozhodnutí zdůvodnila potřebou diferencovat odměňování zaměstnanců JAMU 
podle míry pracovního výkonu.  

AS její zdůvodnění přijal, ale v závěru diskuze  vyjádřil potřebu  zabývat se v 
příštím roce změnou platového předpisu ve smyslu navýšení mzdových tarifů, pokud to 
umožní stav v ukazateli základní dotace (příspěvku na vzdělávací činnost). 
 

J. Rohel vznesl dotaz ohledně odměňování  externích pracovníků. Na hudební 
fakultě   je tento problém v řešení  (zvýšení odměn za externí výuku je plánováno od 1. 
10. 2006) a divadelní fakulta sleduje trend diverzifikace platů úměrně ke 
komplikovanosti výuky. 

 
V 17.00 se dostavil MgA.Pavel Baďura a zúčastnil se všech hlasování. 
 
 



 
Usnesení AS JAMU: 
Po obsáhlé diskuzi Akademický senát JAMU  jednomyslně schvaluje návrh 
rozpočtu JAMU pro rok 2006 v části neinvestiční i v části reprodukce majetku tak, 
jak byl předložen v písemné podobě a je součástí tohoto zápisu. 
 
3.  Schvalování zprávy o hospodaření JAMU za rok 2005  
 
 
Kvestorka JAMU seznámila senát se zprávou o hospodaření  JAMU za rok 2005. Mimo 
jiné poukázala na finanční výhody spojené se zavedením IP telefonie.  
 
Usnesení AS JAMU: 
AS JAMU po projednání jednomyslně schvaluje zprávu pro rok 2005 v části 
neinvestiční i v části reprodukce majetku tak, jak byla předložena a je součástí 
zápisu. 
 
 AS JAMU rovněž po projednání jednomyslně schvaluje rozdělení kladného 
hospodářského výsledku JAMU tak, že 534 000 Kč bude převedeno do FRIM 
 a 300 000 Kč do fondu odměn. 
 
4. Různé  
Důsledky novely zákona č.111/1998 Sb.: 
 
Volební a jednací řád JAMU 
Předsedkyně AS seznámila členy AS JAMU s přípravou změn jednotlivých vnitřních 
předpisů JAMU, které budou muset být upraveny podle novely zákona o vysokých 
školách. 
Oznámila, že pracovní komise ve složení PhDr. K. Horáčková, MgA. J. Kavan a JUDr. 
Paňáková připravila upravené znění  Volebního a jednacího řádu AS JAMU a 
informovala senát o hlavních rysech této novely. 
 
Povinné zveřejňování diplomových prací 
 
Paní kvestorka  seznámila AS JAMU   s tím, že novela Studijního řádu a zkušebního řádu 
JAMU ošetří problematiku ochrany citlivých dat bakalářských a magisterských 
diplomových prací a disertačních prací.  
 

Další jednání AS JAMU bylo stanoveno na  3. 5. 2006 v 16.00 
 
 
Zapsal: MgA. Jan Kavan  Verifikovala:  

PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 


