
Zápis z jednání Akademického senátu JAMU 

ze dne 24. dubna 2013 

  

Přítomni: doc. Martin Opršál (předseda), prof. PhDr. Leoš Faltus, doc. Zdeněk Šmukař,  MgA. Jan 
Hons Šuškleb, BcA. Táňa Kovaříková, BcA. Martin Hroch  

Omluveni: doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., doc. Sylva Talpová (místopředsedkyně), 
MgA. Gabriel Rovňák (tajemník), prof. Ivo Krobot 

Nepřítomni: prof. Petr Oslzlý, BcA. Hana Hřebačková 

Host: Mgr. Martin Prokeš (právník JAMU) 

 
1. Předseda AS JAMU doc. Opršál přivítal hosta a přítomné senátory a zahájil tak zasedání 
Akademického senátu JAMU. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina 
všech senátorů, konstatoval předseda, že senát není usnášeníschopný. 
 
2. Volební řád rektora JAMU. Na návrh předsedy jednali přítomní členové AS o východiscích 
volebního řádu rektora, s tím, že tento řád může být dokončen a schválen až usnášeníschopným 
senátem. Po rozsáhlé diskusi (s přihlédnutím k písemným návrhům omluvených členů) byly 
navrženy tyto podmínky: 
 
a/ kritéria pro kandidáty na post rektora JAMU 
- kandidát na rektora musí být habilitovanou osobou (tedy musí mít alespoň akademický 
titul docent); 
- mohou být navrženy i osoby mimo akademickou obec JAMU; 
- jiná omezení pro kandidáty zatím nebyla stanovena. 
 
b/ forma a průběh navrhování kandidátů 
- urny pro vhazování písemných návrhů na kandidáty budou k dispozici v pracovní době na 
sekretariátech děkanů fakult; 
- návrhy budou obsahovat jméno a příjmení navrženého, adresu jeho bydliště, telefonní kontakt a 
podpis navrženého, stvrzující a dávající k dispozici uvedené údaje; 
- v zájmu zachování anonymity nebudou na návrhových lístcích vyžadovány žádné údaje 
navrhovatelů. 
 
c/ průběh hlasování v senátu 
Mgr. Prokeš popsal senátu možnost odlišného způsobu hlasování, než jaký byl dosud tradičně 
praktikován. Pokud by to reálný počet a úroveň kandidátů dovolovaly, každý senátor by v prvním 
kole volby mohl dát hlas i více kandidátům. Senátoři by tak nebyli limitováni počtem pouze 
jednoho hlasu. Platilo by to ale pouze pro první kolo. V případě shody hlasů rozhoduje los – ale 
opět jen v prvním kole. Druhé kolo již funguje tak, že každý senátor má možnost volit pouze 
jednoho z maximálně dvou postoupivších kandidátů. Konkrétní podoba hlasování bude projednána 
při schvalování volebního řádu. 
 
4. Předseda senátu svolá mimořádné zasedání AS JAMU v co nejkratším termínu. Cílem tohoto 
zasedání bude schválení volebního řádu rektora tak, aby období navrhování kandidátů proběhlo 
ještě před začátkem zkouškového období LS. 
 
5. Doc. Opršál ukončil zasedání AS JAMU. 
 
Zápis vypracovali: BcA. Táňa Kovaříková, MgA. Gabriel Rovňák 
 
Verifikoval: doc. Martin Opršál 


