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Zápis z ustavující schůze AS JAMU ze dne 24.11. 2010 
 
Přítomni: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., Mgr. Sylva Talpová, Prof. Mgr. Petr 
Oslzlý, MgA. Jan Hons Šuškleb, Hana Hřebačková, Táňa Kovaříková, Jakub Jelínek, 
Doc. MgA. Martin Opršál 
 
Omluveni: Doc. MgA. Ivo Krobot, MgA. Zdeněk Šmukař, Prof. Mgr. Jindřich  Petráš, 
MgA. Gabriel Rovňák  
 
Program: 
- Odstupující předsedkyně AS JAMU PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., přívítala nově 

zvolené členy AS JAMU na zasedání a upozornila členy na Volební  a jednací  řád  AS 
JAMU, zvláště poukázala na čl. 3 VaJ, podle něhož členství v AS JAMU zaniká mj. i 
pro neúčast na jednáních senátu, jestliže se člen bez omluvy nezúčastní dvou po sobě 
jdoucích jednání nebo jestliže se nezúčastní žádného z jednání během 6 měsíců. 

- Odstupující předsedkyně vyzvala členy AS JAMU, aby se seznámili s Volebním a 
jednacím řádem AS JAMU, který je k dispozici na webových stránkách JAMU v oddíle 
Dokumenty, Vnitřní předpisy. 

- Dále uvedla, že zasedacím dnem AS JAMU je tradičně středa v 16 hodin a že 
považuje za velmi problematické případně tento termín měnit. 

- Pozvánky a materiály k jednáním AS JAMU jsou členům doručovány na mailovou 
adresu příjmení@jamu.cz , popř. studentům na jméno.příjmení@jamu.cz, existuje také 
kolektivní adresa senat@jamu.cz 

 
 
Volba vedení AS JAMU  
- Přistoupilo se k volbě vedení, odstupující předsedkyně apelovala na AS JAMU, aby 

nový předseda byl volen z řad členů divadelní fakulty z důvodu paritního rozložení 
vedení JAMU, nebotˇ současný rektor je z hudební fakulty. Zároveň uvedla, že ve 
vedení senátu pracovala již 9 let a na funkci předsedkyně nechce kandidovat. 

- Nejprve došlo k návrhům na předsedu AS JAMU. 
- Prof. Oslzlý, kterého mj. písemně doporučil  na funkci předsedy AS JAMU nepřítomný 

doc. Krobot, upozornil, že by se případné funkce předsedy AS JAMU nemohl ujmout 
pro nadměrné časové vytížení spjaté s funkcí ředitele CED. 

- Mgr. Sylva Talpová doporučila do funkce PhDr. Květoslavu Horáčkovou, Ph.D., toto 
doporučení podpořil i doc. MgA. Martin Opršál. 

- Odstupující předsedkyně AS JAMU  PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., na výzvu 
MgA. Honse Šuškleba přítomné seznámila s pravomocemi a povinnostmi předsedy, 
místopředsedy a tajemníka AS JAMU a s rolí AS v životě vysoké školy. 

- AS JAMU po krátké rozpravě přistoupil k volbě předsedy AS JAMU. 
- Přítomní jednomyslně 8 hlasy zvolili do funknce PhDr. Květoslavu Horáčkovou, 

Ph.D. 
 
- Senát přistoupil AS JAMU k volbě místopředsedy AS JAMU, navrženými kandidáty 

byli Mgr. Sylva Talpová a doc. MgA. Martin Opršál, který uvedl, že se ale domnívá, že 
místopředseda by měl být z DIFA. 
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- Přítomní zvolili do funkce místopředsedy Mgr. Sylvu Talpovou počtem 7 hlasů, 1 
hlas obdržel doc. MgA. Martin Opršál. 

 
- Po krátké rozpravě senát přistoupil k volbě tajemníka AS JAMU . 
- Senát zvolil do této funkce Hanu Hřebačkovou počtem 7 hlasů, jeden se zdržel. 
 
Nově zvolená předsedkyně AS JAMU PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.,poděkovala 
za důvěru, kterou AS JAMU vyjádřil nově zvoleným členům vedení AS JAMU. 
 
Různé: 
 Předsedkyně AS JAMU upozornila, že náhradnice delegáta Rady VŠ  MgA. M. Mixová 
ukončila studium a že je zapotřebí jmenovat do této funkce dalšího náhradníka delegáta 
do RVŠ. 
 
- AS DIFA JAMU navrhl do této funkce Juraje Augustína, který kandidaturu přijal 
- MgA. Ing. Lucie Šilerová, delegátka v Radě VŠ, navrhla do funkce Karla Hampla 
- Předsedkyně AS JAMU PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., doporučila v kontextu 

paritního zastoupení obou fakult kandidáta DIFA JAMU Juraje Augustína. 
- K tomuto návrhu se připojil i prof. Mgr. Petr Oslzlý a doporučil, aby oba delegáti byli  
  z různých fakult. 
 
- AS JAMU schvaluje členství Juraje Augustína v Radě VŠ a v případě, že by  se této 

funkce nemohl ujmout, AS JAMU se  opět obrátí na AS DIFA JAMU. 
- AS JAMU dohodl další  postup při jmenování delegátů do Rady VŠ. 
 
Předsedkyně AS JAMU PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., všem poděkovala za 
účast, připomněla, že za tři roky tento senát čeká v závěru funkčního období volba 
kandidáta na jmenování rektorem,  a ukončila zasedání AS JAMU. 
 
Následující schůze se bude konat   během zimního zkouškového období (projednání a 
schválení Studijního a zkušebního řádu JAMU) nebo pravděpodobně v březnu 
(projednání a schválení rozpočtu JAMU). 
 
Zapsal: Jakub Jelínek 
Verifikovala: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
 


