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Zápis z jednání Akademického senátu Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně ze dne 19. 10. 2011 

Přítomni:  
Předsedkyně: PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

Místopředsedkyně: Mgr. Sylva Talpová 

Tajemnice: Hana Hřebačková 

Prof. Mgr. Petráš, Doc. Mgr. Šmukař, doc. MgA. Krobot, MgA. Gabriel Rovňák, MgA. Jan Hons Šuškleb, 
Jakub Jelínek, BcA. Táňa Kovaříková.  

Omluveni: Doc. Martin Opršál,   prof. Petr Oslzlý. 

Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, prof. PhDr. Václav Cejpek,  JUDr. Lenka Valová,  doc. MgA. Vít Spilka 
– děkan HF, Ph.D., doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D., - děkan DIFA. 

Program: 
1. Projednání a schválení aktualizace   Dlouhodobého záměru JAMU v oblasti  
vzdělávací, umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti se 
zapracováním Institucionálního rozvojového plánu JAMU pro rok 2012. 
 Předsedkyně AS JAMU dává přítomným členům prostor k vyjádření připomínek k 
Dlouhodobému záměru JAMU. 

Prof. Cejpek: Aktualizace dlouhodobého záměru je založena na osnově MŠMT, upravena dle potřeb JAMU. 
Osnova aktualizace se od loňské liší svou metodikou. Novinka: zavedeny výkonové ukazatele 
institucionálního rozvoje, které stanovují měřitelná kritéria úspěchu a neúspěchu na konci sledovaného 
období. 

Pan rektor: Strategie MŠMT nechává školám volnost při specifikaci záměrů a aktualizací, jde o hledání cesty 
směrem k reálnému rozvoji školy s nastavením vlastních kontrolních mechanismů. 

Paní kvestorka: Většina ukazatelů je celoškolských, až na výjimky týkající se přímo jednotlivých fakult. 
Nejde o realizaci více koncertů či představení, ale o dodržení vysoké kvality a exkluzivity nastavených 
výkonů. 

 Diskuse k tomuto bodu programu: 

 Pan Rovňák: 

 SIS neobsahuje inteligentní rozvrh hodin. Pedagogové by jej tam měli vkládat, ale je to 
problematické. SIS by měl fungovat jako inteligentní systém včetně rozvrhu, aby byl přínosný. Jedná se o 
námět k diskusi pro další jednání. 

 Paní kvestorka: 

Pochybuje o tom, že by existoval takový program, aby zvládl naprogramovat všechna specifika obou fakult.  

 Paní předsedkyně: 

Jedná se o otázku pro děkanát, popř. AS Hudební fakulty JAMU.  Existují úvahy o zakoupení potřebného 
modulu, ale jde zároveň i o zvážení finančních nákladů. 

 Paní kvestorka: 

 Bylo by řešením pro obě fakulty objednat si od firmy prezentaci modulu Rozvrh  a následně 
rozhodnout, jak problém řešit. Cena modulu může být kolem 500 000 Kč.  Podnět k další diskusi pro AS 
JAMU i děkanáty obou fakult. 

Řadu připomínek a dotazů k dlouhodobému záměru vznesl MgA. Hons Šuškleb. Na základě jeho 
upozornění AS JAMU pověřuje děkanát DIFA  prověřením a event. úpravou bodu 16. 
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Usnesení: 
 AS JAMU po projednání jednohlasně schvaluje   Dlouhodobý záměr  JAMU v oblasti  
vzdělávací, umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti se 
zapracováním Institucionálního rozvojového plánu JAMU pro rok 2012. 
Bod č. 16 bude následně prověřen s ohledem na možnost  realizace, AS pověřuje pana prorektora Cejpka,  
aby jej případně v dlouhodobém záměru uvedl v aktuálním znění. 

Různé: 
1. Schválení zástupců JAMU do Rady vysokých škol pro nové funkční období 2011 - 2014 

AS JAMU a senáty obou fakult navrhují následující delegáty do RVŠ: 

Za JAMU:  JUDr. Lenku Valovou (do předsednictva a pléna) a předsedkyni akademického senátu PhDr. K. 
Horáčkovou, Ph.D. (náhradnice do předsednictva a řádně do pléna)  
Za HF: prof. Václav Kunt (do pléna), MgA. Pavel Lojda (náhradník delegáta do SK) 
Za DIFA: MgA. Blanka Chládková (do pléna), Eva Kašpárková (delegátka do SK). 
Se všemi kandidáty byla jejich kandidatura projednána, kandidáti  souhlasí s kandidaturou.  

Usnesení: 
 AS JAMU byl seznámen s návrhy na delegáty do RVŠ a schválil jednohlasně výše zmíněné 
kandidáty.  

V 17.30 opustil zasedání doc. Krobot, AS je schopen usnášení. 

2. AS DIFA JAMU prostřednictvím svého předsedy pana profesora  Plešáka navrhuje společné 
zasedání všech tří senátů, na kterém by byly předneseny informace o nově připravovaném   zákoně o 
vysokých školách a finanční podpoře studentů, navrhuje uskutečnění tohoto zasedání v únoru. 

 Paní kvestorka: 

 Záměrem MŠMT je předložit vládě do konce roku věcný návrh zákona. Pak se bude převádět do 
paragrafovaného znění a bude předložen vládě snad do 30.6. 2012.  

 Paní předsedkyně: 

 Navrhuje sejít se v termínu, kdy budou fakulty nejméně zatíženy. Pravděpodobně to bude v lednu 
nebo únoru.  Pokud bude nový zákon schválen, bude nutné postupně přepracovat většinu vnitřních předpisů 
VŠ. 

 AS JAMU projednal návrh na uspořádání společného zasedání tří senátů JAMU k problematice 
nového VŠ zákona a zákona o finanční podpoře studentů. Vedení školy a AS JAMU souhlasí a navrhují 
termín během zimního zkouškového období,  termín bude včas oznámen. 

3. Vyjádření nesouhlasu s restriktivními finančními opatřeními vůči kulturním institucím ze 
strany Rady města Brna. 

Paní předsedkyně a pan Jelínek vytvořili dopis určený Radě města Brna. Členové AS  JAMU s ním byli 
seznámeni a schválili jej. 

Usnesení: 
 AS JAMU projednal a přijal prohlášení na podporu kulturních organizací ve městě Brně. Dopis 
s tímto prohlášením bude 20.11. 2011 odeslán Radě města Brna.   Dopis je přílohou zápisu z jednání AS 
JAMU. 

 

Zapsala:      Verifikovala: 

Hana Hřebačková     PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

tajemnice AS JAMU       předsedkyně AS JAMU 
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