
Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 10. května 2013 
 
Přítomni: doc. Martin Opršál (předseda), doc. Sylva Talpová (místopředsedkyně), MgA. Gabriel 
Rovňák (tajemník), prof. PhDr. Leoš Faltus, prof. Petr Oslzlý, prof. Ivo Krobot,  
doc. Zdeněk Šmukař, BcA. Hana Hřebačková, 
 
Omluveni: doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., MgA. Jan Hons Šuškleb, BcA. Táňa 
Kovaříková, BcA. Martin Hroch 
 
Host: Mgr. Martin Prokeš (právník JAMU) 
 
1. Předseda AS JAMU doc. Martin Opršál přivítal hosta i přítomné senátory a konstatoval, že senát 

je usnášeníschopný. 
 
2. Senát pokračoval v diskusi k Volebnímu řádu rektora JAMU.  

• Nastavení kritérií pro kandidáty. Senát po obsáhlé diskusi rozhodl, že kandidáty mohou být 
pouze docenti nebo profesoři, jmenovaní nejlépe pro některý z uměleckých oborů. 

• Zapečetěné urny pro vhazování návrhových lístků s údaji o navržených budou umístěny před 
studijním oddělením na obou fakultách.  

• V souladu s Volebním řádem budou 23. 5. 2013 v 16.00 hodin otevřeny urny s návrhy na 
kandidáty.  Na Hudební fakultě JAMU zajistí tento akt doc. Opršál a MgA. Rovňák, na 
Divadelní fakultě JAMU prof. Oslzlý a BcA. Hřebačková.  

• Volba kandidáta na rektora JAMU proběhne v rámci veřejného zasedání AS JAMU dne 16. 
října 2013 v aule HF JAMU. Čas bude upřesněn podle počtu navržených. 

• Senát rozhodl, že pokud by rektor nebyl zvolen ani v druhém kole volby, bude tato 
pokračovat ještě kolem třetím. Pokud by rektor nebyl zvolen ani v kole třetím, postupovalo 
by se podle článku 14 odstavce 2) Volebního a jednacího řádu AS JAMU. 

Usnesení: AS JAMU jednomyslně schválil Volební řád rektora JAMU v podobě, která je 
přílohou tohoto zápisu. 

 
3. Různé: Prof. Krobot konstatoval, že JAMU nemá k dispozici reprezentační textové, či audio-

vizuální materiály, které by na odpovídající úrovni reprezentovaly školu doma i v zahraničí. Do 
tvorby takového materiálu by v součinnosti obou fakult, a kromě specialisty na vnější vztahy, 
mohli být zapojeni i studenti z oblastí audiovize a multimediální tvorby. Doc. Opršál požádá o 
informace na toto téma vedení JAMU, nejlépe pro příští zasedání senátu. 

 
4. Příští zasedání AS JAMU se bude konat 22. května 2013 v 16 hodin.  
 
Zápis vypracoval MgA. Gabriel Rovňák 
 
Verifikoval doc. Martin Opršál 


