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P o z v á n k a 
na zasedání Správní rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, 

které se koná 
 
 

v pátek 2. října 2015 v 10:30 hod. 
v budově rektorátu, Beethovenova 2, v pracovně rektora (1. poschodí) 

 
 

Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Dlouhodobý záměr na rok 2016-2020 
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2016 
4. Institucionální program na rok 2016 - 2018 
5. Různé 

 
Jednání bude cca ve 12:30 zakončeno obědem. 

 
 

 
                 Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. 

  předseda SR JAMU 
 
Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail: dozbabova@jamu.cz, přip. na tel.č. 542591101 
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Z á p i s 
z jednání SR JAMU konaného dne 2. 10. 2015 

 
Přítomni: Mgr. V. Božek, CSc., Ing. J. Kadrnka, Morávek Jiří,  Mgr. J. Nantl, LL.M., 

Mgr. Z. Prokeš, Ing. J. Říhová, Ing. M. Slezák, Prof. MVDr. V. Večerek CSc., 
MBA. 

Omluven: ak.arch. D. Dvořák, MgA. D. Mareček, ThDr.Ing. L.E. Martinec, MgA. 
Stanislav Moša, B. Polívka, Ing. M. Štefl 

 
Program:  
1. Zahájení 
2. Dlouhodobý záměr na rok 2016 - 2020 
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2016  
4.  Institucionální program na rok 2016-2018 
5. Různé 
 
1. Zahájení 
Předseda SR prof. Večerek přivítal členy SR JAMU.  
SR byla zahájena hudebním vystoupením v podání Radima Hanouska z HF JAMU.  
Předseda SR prof. Večerek po té seznámil členy SR s programem jednání, který byl členy SR 
jednomyslně odsouhlasen.  
 
2. Dlouhodobý záměr na rok 2016 – 2020 
Předseda SR prof. Večerek předal slovo panu rektorovi, který informoval radu o plánech 
JAMU v příštích letech – zavedení systému zajišťování a hodnocení kvality, odkup divadla 
Marta od města, operační programy z prostředků EU, blížící se 70-té oslavy JAMU a čestné 
doktoráty.  
Diskuze: 
Ing. Slezák vznesl dotaz jak je srovnávána JAMU s jinými vysokými uměleckými školami 
ohledně kvality. Pan rektor odpověděl, že zejména jsme srovnávání s AMU Praha 
s absolventy. JAMU se snaží o zviditelnění, otevření nových oborů, bohužel ve srovnání 
s ostatními evropskými školami, chybí finance. Mgr. Prokeš se zeptal, jak vypadá odkup 
divadla Marta od města – je vše teprve ve vyjednávání. Snaha vedení JAMU o domluvu za 
nekomerční cenu. A dále se informoval na zavedení uměleckých předmětů na ZŠ a SŠ. JAMU 
se aktivně angažuje, usiluje o metodické centrum na ZUŠ, kde vyučují pedagožky z JAMU. 
Mgr. Nantl se dotázal na magisterské programy. Bohužel u některých oborů se neosvědčily 
magisterské obory. Prof. Večerek zdůraznil tři role VVŠ – vzdělávání, tvůrčí činnost a položil 
dotaz, v čem zejména vidí JAMU svoji třetí roli? Rektor odpověděl, že ji vidí především ve 
spolupráci s ostatními VUŠ, v rozvíjení JAMU směrem k veřejnosti – U3V, mezinárodní 
interpretační kurzy, expertní činnost, veřejné produkce studentů, benefice atd.  
 
Závěr: Správní rada projednala a jednomyslně souhlasila s Dlouhodobým záměrem JAMU na 
rok 2016 – 2020 tak jak byl předložen. 
 
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2016  
Prorektor prof. Cejpek seznámili přítomné členy SR JAMU s Aktualizací DZ na rok 2016. 
Aktualizace DZ na rok 2016 obsahuje všechny nejdůležitější aktivity JAMU očekávané 
k jejich realizaci v roce 2016 – zejména zapojení JAMU do rozvíjení kvality činností na 
JAMU, podpora kreativity studentů, workshopy, budování vztahu se zaměstnavateli, kontakt 
s absolventy aj.  



Závěr: Správní rada projednala a jednomyslně souhlasila s Aktualizací Dlouhodobého 
záměru JAMU na rok 2016 tak jak byla předložena.  
 
4. Institucionální program na rok 2016-2018 
Rektor prof. Medek seznámil Správní radu s Institucionálním programem na rok 2016 – 2018 
pro JAMU. Institucionální program obsahu stanovení cílů, kvality k jejich naplnění, pro 
ukazatele výchozí hodnoty, cílové hodnoty, a jejich odůvodnění. Všech 18 ukazatelů 
Institucionálního programu bude hodnoceno MŠMT v rámci plnění IP.  
Závěr: Správní rada projednala a jednomyslně schválila Institucionální program na rok 2016 
– 2018 tak jak byl předložen.  
 
5. Různé 
 Kvestorka vznesla dotaz, zda se Správní rada bude scházet nad projednáním odkupu 

divadla Marta od města. Prof. Večerek odpověděl, že je nutné v tomto případě svolat 
správní radu, per rollam je až nezbytné řešení v případě, kdy se nedaří správní radu 
svolat.   

 Ing. Slezák se informoval na novelu VŠ, zda došlo k úpravám ohledně Správních rad, 
bylo mu řečeno, že nikoli, že žádná změna nenastala. 

 
 
 
Předseda prof. Večerek poděkoval zúčastněným za účast, pozitivní jednání a diskuzi a ukončil 

jednání SR. 
 
 

 
Zapsala: Dozbabová       Verifikoval: prof. Večerek 
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