
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně ze dne 5. 5. 2010

Přítomni:
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Místopředseda: Mgr. Karel Hegner
Tajemník: BcA. Pavel Lojda
Členové: prof. PhDr. Jindra Bártová, Mgr. Hana Halberstadt, doc. Mgr. Jan Kolegar, doc. 
MgA. Martin Opršál, MgA. Zdeněk Šmukař, BcA. Michaela Mixová, BcA. Karolína 
Zmeková
Hosté  :   
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. (rektor), prof. Václav Cejpek (prorektor), JUDr. Lenka 
Valová (kvestorka)
Omluveni:
Mgr. Sylva Talpová
Nepřítomni:
MgA. Jana Bařinková

1. Paní předsedkyně představila AS JAMU novou členku – Mgr. Hanu Halberstadt – 
která nahradila v AS JAMU prof. Petra Osolsobě, který rezignoval ke dni 15.4. 2010 
na své členství v AS JAMU.

2. Pan prorektor představil Výroční zprávu o činnosti JAMU za rok 2009. Seznámil AS 
JAMU s metodikou vzniku výroční zprávy. Dále nastínil, že by pro příští rok rád 
otevřel diskusi nad mírou podrobnosti Výroční zprávy JAMU pro rok 2010. Detaily ve 
vztahu k činnosti školy by mohly obsahovat spíše fakultní výroční zprávy a zpráva za 
celou školu by mohla být s méně údaji přehlednější. Pan prorektor označil výroční 
zprávu za rok 2009 jako vyváženou. Poděkoval také doc. Opršálovi za upřesnění 
některých akademických titulů u pedagogů HF JAMU.  

3. Paní předsedkyně zahájila diskusi o Výroční zprávě o činnosti JAMU za rok 2009. 
Senátorka Mixová vznesla drobné připomínky k jazykové podobě některých ve zprávě 
uvedených názvů (psaní velkých a malých písmen). Pan prorektor navrhnul, že by měl 
vzniknout interní terminologický  slovník, který by sloužil jako norma pro pracoviště 
JAMU – sjednocení používání velkých a malých písmen u sporných nebo různě 
vykládaných názvů a zkratek. 

4. Paní předsedkyně dala hlasovat o schválení výroční zprávy o činnosti JAMU za rok 
2009.
Usnesení:

AS JAMU po projednání jednohlasně schvaluje Výroční zprávu o činnosti JAMU 
za rok 2009. 

5. Paní kvestorka představila Výroční zprávu o hospodaření JAMU za rok 2009. 
Připomněla, že výroční zpráva je vytvořena podle pevně dané struktury MŠMT, kterou 
není možné měnit. Zmínila dále kladný hospodářský výsledek JAMU v roce 2009, 
který činil 1 290 tis.Kč a byl přidělen do fondu provozních prostředků. 

6. Paní kvestorka upozornila na vzrůst průměrné mzdy na JAMU o 1,79 %. Dále v tomto 
kontextu seznámila AS JAMU s dlouhodobě se snižujícími platy zaměstnanců  koleje 
ASTORKA. Jediným řešením do budoucnosti je proto podle paní kvestorky úprava 
kolejného. 

7. Paní předsedkyně dala hlasovat o schválení Výroční zprávy o hospodaření JAMU za 
rok 2009.
Usnesení:



AS JAMU po projednání jednohlasně schvaluje Výroční zprávu o hospodaření 
JAMU za rok 2009. 

8. V bodu různé paní kvestorka seznámila AS JAMU s aktuálním vývojem ve věci 
přípravy stavby HDL. Bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby HDL, paní 
kvestorka seznámila AS JAMU detailně s kvalifikačními předpoklady a jednotlivými 
kriterii výběru dodavatele stavby. Bylo přihlášeno celkem 5 uchazečů, vítězem 
soutěže se na základě doporučení výběrové komise stalo SDRUŽENÍ PRO JAMU – 
firmy UNISTAV a OHL ŽS.  Zahájení stavby by mělo být  ke dni 1. 6. 2010. Termín 
dodání stavby je stanoven na 30. 5. 2011. Následovat bude výběrové řízení na 
technologické vybavení HDL. Zkušební provoz HDL by měl začít spolu se začátkem 
akademického roku 2011/2012.

9. Paní předsedkyně poděkovala všem za přítomnost a připomněla, že na podzim čekají 
AS JAMU volby. Termín příštího zasedání je předběžně stanoven na konec září 2010. 

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


