
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně ze dne 7. 5. 2008 

 
Přítomni: 
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
Tajemník: Pavel Lojda 
Členové: doc. Mgr. Jan Kolegar, MgA. Zdeněk Šmukař, Mgr. Sylva Talpová, MgA. Jana 
Bařinková, Michaela Mixová, Karolína Zmeková 
Hosté:  
JUDr. Lenka Valová, Prof. PhDr. Miroslav Plešák 
Nepřítomni:  
doc. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. 
Omluveni 
doc. MgA. Martin Opršál, Prof. PhDr. Jindra Bártová, místopředseda: Mgr. Karel Hegner, 
 
 

1. Prof. Plešák představil Výroční zprávu o činnosti JAMU za rok 2007. Připomenul, že 
Správní rada JAMU projednala a schválila tuto zprávu per rollam.  

2. Paní předsedkyně dala hlasovat o jejím schválení. AS JAMU jednohlasně schválil 
Výroční zprávu o činnosti JAMU za rok 2007. 

3. Paní kvestorka představila Výroční zprávu o hospodaření JAMU za rok 2007. 
Zaměřila se podrobněji na oblast vývoje platů akademických pracovníků, vývoj fondů 
JAMU, investiční akce a informovala o výhodách nového el. systému inventarizace. 

4. Paní předsedkyně dala hlasovat o jejím schválení. AS JAMU jednohlasně schválil 
Výroční zprávu o hospodaření JAMU za rok 2007. 

5. Mgr. Talpová vznesla dotaz ohledně budoucího provozního chodu HDL. Paní 
kvestorka informovala, že v říjnu 2008 by měl vzniknout model provozního chodu 
HDL, který bude dále diskutován (na úrovni vedení fakult, kateder, ateliérů). Stejně 
tak by měla proběhnout prezentace spojená s bližší technickou specifikací HDL pro 
členy všech akademických senátů JAMU. 

6. Paní předsedkyně informovala o paní kvestorkou zvažované změně Stipendijního 
řádu. Jednalo by se o přidělování ubytovacího stipendia studentům překračujícím 
běžnou dobu studia o jeden rok (tj. 3 + 1 rok v rámci bakalářského, 2 + 1 rok v rámci 
magisterského studia). Před tímto zasedáním AS JAMU proběhlo setkání studentských 
členů AS JAMU, na kterém byl vysloven souhlas s navrhovanou změnou. O navržené 
změně ve Stipendijním řádu JAMU se bude dále jednat na úrovni vedení JAMU. 
Pokud schválí navržené změny vedení JAMU, bude pozměněný Stipendijní řád 
předložen ke schválení AS JAMU na některém z příštích zasedání.  

7. Termín příštího zasedání AS JAMU byl předběžně stanoven na září 2008.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:       Verifikovala: 
Pavel Lojda      PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 


