
Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 22. května 2013 
 
Přítomni: doc. Sylva Talpová (místopředsedkyně), MgA. Gabriel Rovňák (tajemník),  
prof. PhDr. Leoš Faltus, prof. Petr Oslzlý, prof. Ivo Krobot,  
doc. Zdeněk Šmukař, BcA. Jan Hons Šuškleb, BcA. Hana Hřebačková, BcA. Táňa 
Kovaříková 
 
Omluveni: doc. Martin Opršál (předseda), doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.,        
BcA. Martin Hroch 
 
Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. (rektor JAMU), prof. PhDr. Václav Cejpek 
(prorektor JAMU), JUDr. Lenka Valová (kvestorka JAMU) 
 
 

1. Místopředsedkyně doc. Talpová v zastoupení za doc. Opršála zahájila jednání AS 
JAMU. Přivítala hosty a konstatovala, že senát je usnášeníschopný. Zároveň požádala 
rektora JAMU, aby informoval senátory o Výroční zprávě o činnosti za rok 2012.  
Prof. Medek: struktura zprávy se jen mírně pozměnila. VZ již prošla Správní radou, 
která navrhla několik formálních změn a doporučuje ji senátu ke schválení.  
Prof. Cejpek: strukturu této zprávy určuje MŠMT a podle jeho osnov je i vypracovaná. 
Pan prorektor dále seznámil senátory s formálními úpravami, které navrhuje provést 
Správní rada JAMU. Doc. Talpová v diskusi upozornila na další formální nedostatky 
zprávy.  

 
AS JAMU v následném hlasovaní jednomyslně schválil Výroční zprávu o 

činnosti JAMU za rok 2012, v podobě po odstranění formálních 
nedostatků. 

     
2. Doc. Talpová uvedla rozpravu k Výroční zprávě o hospodaření JAMU za rok 2012. 

V jejím úvodu požádala kvestorku JAMU o komentář. 
JUDr. Valová: naše škola zakončila rok 2012 s kladným hospodářským výsledkem 
více než 2,5 miliónu korun. Je velmi dobré, že přes fond provozních prostředků 
můžeme nevyčerpané finance přesunout do dalšího roku. Nejvíc finanční situaci roku 
2012 ovlivnil pokles rozpočtu v roce 2011. Průměrná mzda za rok 2011 nám klesla o  
1 500 korun. V roce 2012 došlo k jejímu navýšení o 111 korun, stále je však oproti 
roku 2010 v deficitu. Rozpočet na rok 2013 dále zmírňuje deficit v průměrné mzdě 
oproti stavu z roku 2010. V diskusi upozornila JUDr. Valová ještě na jeden formální 
nedostatek ve zprávě, jenž bude odstraněn.  
 

AS JAMU v následném hlasovaní jednomyslně schválil Výroční zprávu o 
hospodaření JAMU za rok 2012, v podobě po odstranění formálního 

nedostatku. 
 

3. Doc. Talpová požádala rektora o informace v souvislosti s průběhem jednání o novele 
VŠ zákona.  
Prof. Medek: reprezentace vysokých škol připravily množství dalších připomínek 
k novele. Například ve znění, že odborní asistenti by nemuseli mít titul Ph.D.; též 
usilujeme o zákonnou kodifikaci RUV-u. Ministerstvo aktuálně zapracovává 
připomínky tak, aby novelu na podzim mohl schvalovat parlament. Do konce června 



bychom měli vědět, které připomínky byly a které nebyly akceptovány. Vzhledem 
k dosavadnímu průběhu prof. Medek neočekává komplikace v aktuálně prebíhajícím 
procesu.  
JUDr. Valová: chceme, aby se legislativně podařilo vyčistit pojmový zmatek, který 
v materiálu aktuálně je. Např. je potřebné přesně vyspecifikovat pojem „oblast 
vzdělávání“. Mnohé školy též vnímají problém vymezení kompetencí a vztahu mezi 
školou a fakultami. Novela velmi důsledně svěřuje kompetence do rukou školy. Škola 
následně může některé kompetence na fakulty převést. Kvestorka vyjádřila 
přesvědčení, že ministerstvo bude i nadále zodpovědně projednávat připomínky 
s Radou vysokých škol. AS JAMU vzal uvedené informace na vědomí. 
 

4.  Různé. Doc. Talpová připomněla téma propagace školy doma i v zahraničí a s tím 
souvisících prostředků, kterými můžeme takovou propagaci zabezpečit. Toto téma 
otevřel na předcházejícím zasedání AS JAMU prof. Krobot. Podle jeho doplňujících 
slov by měla být ve spolupráci se specialistou na marketingové vztahy vytvořena 
strategie komunikace, jejíž uplatnění bude důstojně reprezentovat naši školu.  
Prof. Medek: stránka PR dlouhodobě nebyla pro školu významnou prioritou. Aktuálně 
však chce škola tento problém řešit i formou vytvoření místa marketingového 
specialisty, které zastává Mgr. Lubomír Mareček. Řešení situace je determinováno 
například i sjednocením vizuálního stylu jednotlivých prvků. V současnosti nás čeká 
implementace nového informačního systému, který by už měl takové prvky obsahovat. 
Některé propagační materiály však už byly distribuovány na fakulty. Pokud jde o 
publikaci, tak návrh formy a obsahu takového materiálu bude muset projít širší 
diskusí, aby se zabezpečila jeho co nejdelší aktuálnost.  Pan rektor vyzval senát 
k příspěvku v diskusi na toto téma. 
Prof. Krobot: návrh, aby zahraniční oddělení fakult oslovila pedagogy, kteří často 
cestují, a sbírala od nich informace o obsahu a formě propagačních materiálů, které 
potřebují. 
MgA. Rovňák: návrh, aby diskuse k formě a obsahu prezentačních materiálů byla 
zařazena do programu nejbližšího zasedání senátu.  
BcA. Kovaříková: webové stránky školy je nutné lépe propojit se sociálními sítěmi. 
Kromě Komorní opery a Divadla na Orlí další stránky – např. jednotlivých fakult – 
nefungují. JUDr. Valová: je nutné i tuto komunikační cestu podporovat a dále otvírat.  
Prof. Medek v této souvislosti upozornil, že pravidelně zaznamenáváme počítačové 
útoky vůči naší síti (včetně pokusů dostat se do SIS-u). Je potřebné být vzhledem 
k bezpečnostním hrozbám v této oblasti opatrní.  
Závěry: - AS JAMU zve na svoje nejbližší zasedání pana Mgr. Marečka, aby 

senát seznámil s jeho koncepcí marketingové komunikace školy. 
- AS JAMU vznáší otázku na vedení fakult, kde je na fakultách 

možnost přístupu k prezentačním materiálům školy. 
 
4.1. JUDr. Valová žádá senát o schválení změny v rozpočtu JAMU na rok 2013 

v kategorii reprodukce majetku. Místo zakoupení vozidla pro Divadlo na Orlí je 
potřebné, vzhledem na špatný technický stav vozidla, zakoupit automobil pro rektorát 
JAMU. Další využívání současného vozidla je nebezpečné.  
MgA. Rovňák: mohlo by tedy současné rektorátní vozidlo, po zakoupení nového, patřit 
Divadlu na Orlí?  
JUDr. Valová a prof. Medek: v souvislosti s provozem Divadla na Orlí zatím nebyla 
zaznamenána zvýšená potřeba použití automobilu. Rektorát počítá s tím, že auto 



rektorátu je divadlu i nadále k dispozici. AS JAMU vyslovuje souhlas 
s navrhovanou změnou v rozpočtu.  
 

4.2. Akademický senát diskutoval o současné situaci ve věci (ne)jmenování doc. Martina 
C. Putny profesorem.  
Prof. Oslzlý: poděkování vedení školy, že promptně zareagovalo vůči rozhodnutí 
prezidenta nejmenovat doc. Putnu profesorem. Upozornil též, že v rozhodnutí 
prezidenta spatřuje cenzuru osobního života, která je jedním ze základních znaků 
totality. I přesto, že se v posledních minutách situace změnila a doc. Putnovi předá 
dekret ministr školství, prof. Oslzlý navrhuje, aby AS JAMU vyjádřil stanovisko k 
aktuálnímu stavu věci.  
AS JAMU souhlasí s vydáním prohlášení k tomuto bodu a pověřil prof. Oslzlého 
jeho formulací. K výslednému textu se senátoři vyjádří “per rollam”.  

  
4.3. MgA. Rovňák: jak je to s financováním rekonstrukce suterénních prostor HF JAMU? 

Akceptovalo ministerstvo částku, kterou navrhujeme jako naši spoluúčast?  
JUDr. Valová: situace vypadá nadějně. Ministerstvo před několika dny zaslalo na účet 
školy 18 mil. Kč, což je částka, která odpovídá akceptaci spoluúčasti JAMU v dané 
výšce. V souvislosti se změnou plánu rekonstrukce (další požadavky HF) došlo ke 
zvýšení nákladů rekonstrukce – tyto si však už JAMU bude zřejmě muset zaplatit z 
vlastních zdrojů.  

 
4.4. Doc. Talpová: na Astorce se projevil havarijní technický stav, v jehož důsledku 

dochází k zatékání do prostor tanečních sálů.  
JUDr. Valová: uděláme vše pro co nejrychlejší vyřešení problému. 

 
4.5. Prof. Medek: dojde ke změně v obsazení Správní rady JAMU, z důvodu skončení 

mandátů některých jejích členů. Navrhovaní noví členové:  
Mgr. Jiří Nantl, 1. náměstek ministra školství, 
Ing. Jana Říhová, ředitelka odboru financování výzkumu a vysokých škol MŠMT, 
Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel společnosti OHL ŽS, 
Jiří Morávek, generální ředitel společnosti SNIP & CO, 
Mgr. Václav Božek, Csc., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. 
Návrh bude postoupen ke schválení ministru školství. 
 

4.6. V důsledku dokončení studia na JAMU zanikne členství v AS JAMU studentce  
BcA. Táni Kovaříkové.    

 
Zápis vypracoval MgA. Gabriel Rovňák 
Verifikovala doc. Mgr. Sylva Talpová, v.r. 


