
Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně ze dne 27. 1. 2010 

Přítomni: 
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
Místopředseda: Mgr. Karel Hegner 
Tajemník: BcA. Pavel Lojda 
Členové: prof. PhDr. Jindra Bártová, MgA. Zdeněk Šmukař, Mgr. Sylva Talpová,  BcA. Michaela Mixová, 
BcA. Karolína Zmeková 
Omluveni:  
doc. Mgr. Jan Kolegar, MgA. Jana Bařinková, doc. MgA. Martin Opršál 
Nepřítomni: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. 
Hosté: prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., Mgr. Richard Fajnor 

1. Paní předsedkyně zahájila první zasedání AS JAMU v akademickém roce 2010. Nově 
jmenovaný rektor JAMU  prof. Medek představil členům AS  nové prorektory JAMU 
– prorektorem  pro studijní záležitosti bude prof. Václav Cejpek a prorektorem pro 
zahraniční styky, výzkum a vývoj se stane Mgr. Richard  Fajnor. 

2. Paní předsedkyně informovala AS JAMU o činnosti komise pro umělecké školy při 
RVŠ,   která vychází z  plánované změny financování veřejných VŠ se zvýšeným 
přihlédnutím k výsledkům  výkonů za  vědu a výzkum (RIV). Umělecké školy, pro 
něž přímá vědecká činnost není hlavním specifikem,   chtějí proto vytvořit databázi 
uměleckých výkonů srovnatelnou s vědeckým „RIVem“. V této databázi  by byly 
výkony zařaditelné do specifikovaných kategorií, nejednalo by se však  o přímé 
měření hodnoty umění (vychází se z modelu užitého na Slovensku). Na kategorizaci 
tvůrčích výsledků jednotlivých uměleckých oborů budou pracovat vždy odborníci 
z příslušné oblasti umění.  

3. Pan rektor informoval AS JAMU o tom, že se bude maximálně snažit podporovat 
publikační činnost akademických pracovníků, neboť publikační činnost rovněž slouží 
k profilaci VŠ a je zdrojem sekundárních finančních prostředků.   

4. Projednána byla podpora tzv. HRADECKÉ VÝZVY, která vznikla v minulém roce  v 
souvislosti se zamýšlenou reformou terciárního vzdělávání.  
Usnesení: 
AS JAMU v Brně se na svém zasedání dne 27.1.2010 jednohlasně připojil k usnesení 
AS DIFA JAMU ze dne 1.12.2009 a vyjádřil podporu prohlášení iniciativy „Pro 
vzdělanost“, které bylo přijato v Hradci Králové dne 4. 2. 2009. V souladu s 
usnesením sněmu RVŠ ze dne 19.11.2009 dále AS JAMU požaduje, aby reforma 
terciárního vzdělávání v České republice nenarušila základní prvky akademické 
samosprávy, kterými jsou následující pravomoci akademických senátů:  

- výlučně akademické senáty volí rektora a děkana, 
- výlučně akademické senáty schvalují rozpočet vysoké školy nebo fakulty, 
- výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy vysoké školy nebo fakult. 

5. V rámci bodu různé se paní Mgr. Talpová zeptala nově jmenovaného rektora  pana 
prof. Medka  na nové okolnosti v přípravě stavby HDL. Pan prof. Medek informoval o 
probíhajícím jednání s MŠMT ve věci nastavení kritérií výběrového řízení na 
dodavatele stavby HDL. Jednání se zúčastní paní kvestorka JUDr. Valová osobně. 

6. Paní předsedkyně pozvala členy AS JAMU na slavnostní inauguraci  nově 
jmenovaného pana rektora prof.   MgA. Ing.  Ivo Medka, Ph.D.   

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


