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Newsletter rektora Janáčkovy akademie múzických umění

Vážené členky a vážení členové akademické obce,
vážené kolegyně a kolegové, 

nabízím vám nový zdroj informací o naší univerzitě, 
jehož název je odpovědí na otázku, kolik času zabere 
přečíst jedno vydání. 

Jak asi víte, vydávání Občasníku jsem v květnu 
2022 dočasně „zmrazil“. Jeho novou podobu 
budeme hledat až s novým PR specialistou, Radkem 
Pospíchalem. 3 MINUTY ale mají jiný účel: alespoň 
dílem zlepšit tok informací z rektorátu směrem 
k fakultám.

Předcházet šeptandě a nedorozuměním tím, že 
aktuální agendu komunikujeme ve stejnou chvíli ve 
stejné podobě všem. 

A je tu i druhý cíl: získat i touto cestou zpětnou vazbu.  
Proto vás hned v úvodu prosím, abyste mi napsali, jaké 
by měly 3 MINUTY být, aby to nebyl jen další spam. 

Předem děkuji a přeji pěkné čtení. (Zbývá už jen 2,5 
minuty.) 

MgA. Petr Michálek, rektor 

mailto:michalek%40jamu.cz?subject=


Na den přesně

Od 1. května 2022 vzrostly zejména díky 
vyšší podpoře MŠMT mzdové tarify JAMU 
o 4 %. Stalo se tak po dvou letech a nebylo 
to na úkor odměn. Je to určitě skvělá zpráva, 
ale co je podstatné: toto navýšení není 
v současném kontextu vůbec dostačující. 

Proto jsem ve své kanceláři v červnu 
přivítal ministra školství Petra Gazdíka. Na 
programu  jednání byl pouze tento bod: Proč 
má například docent na umělecké škole tak 
výrazně menší plat než docent na vedlejší 
univerzitě? Dohodli jsme se na možných 
řešeních.

Bohužel, pár dní na to ministr Gazdík ze 
známých důvodů rezignoval. 

Nicméně v této otázce samozřejmě nejde 
o konkrétního ministra, ale o systém. Proto 
na toto téma opakovaně jednám s kolegy 

z uměleckých vysokých škol, předsedou 
ČKR, prof. Martinem Barešem, a 1. 9. 2022 
jsem se sešel  s děkanem FF UPOL, 
doc. Janem Stejskalem, který je autorem 
této petice.  

Do toho můžeme v denním tisku číst o 10% 
navýšení platů státním zaměstnancům, a to 
už od prvního září. Je smutnou pravdou, že 
vysokým školám stát prostředky na mzdy 
takto (opět!) nenavýšil, byť regionálnímu 
školství ano. 

Odmítám se s tím smířit. Jde o systémové 
selhání státu, a stávající válečný konflikt 
a energetická situace nesmí být výmluvou 
pro oddalování řešení této letité 
nespravedlnosti. Proto se budu i nadále 
snažit tento stav změnit. Považuji to za jednu 
ze  svých priorit. 

Kdy se zvednou na JAMU mzdy?
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První vydání čtrnáctideníku 3 MINUTY 
vychází na den přesně 75 let poté, co byla 
vládním zákonem ustavena Janáčkova 
akademie múzických umění v Brně. 
Program oslav najdete ZDE.

https://www.crc.muni.cz/
https://www.petice.com/vyzva_na_podporu_humanitnich_a_socialnvdnich_obor
http://uz75.jamu.cz


Hledá se kvestor(ka) 

Na konci srpna jsem dle předem zveřejněných 
informací vyhlásil výběrové řízení na kvestora/
kvestorku JAMU. Přesné znění ZDE. Termín 
podávání přihlášek je do 20. 9. 2022, 
předpokládaný nástup od 1. 12. 2022. Stávající 
kvestorku, JUDr. Lenku Valovou, následně 
jmenuji prorektorkou pro studium a kvalitu. 
V této funkci na přelomu roku vystřídá 
prof. Silvu Mackovou. 

Doufám, že se přihlásí co nejvíce zájemců.  
Pro naši školu jde o klíčovou volbu.

Umělecká rada JAMU 
z jedné třetiny v novém složení

Udělalo mi velkou radost, že tyto osobnosti přijaly mou nabídku  
a z jedné třetiny obmění stávající složení rady:

doc. Mária Heinzová, ArtD. - rektorka VŠMU
doc. MgA. Blanka Chládková - proděkanka Divadelní fakulty JAMU
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. - filosofka
prof. MgA. Martin Opršál - vedoucí Katedry bicích nástrojů 
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. - Kabinet pro výzkum divadla a dramatu DF
PhDr. Ingeborg Radok Žádná - rektorka AMU

Kompletní složení ZDE. První zasedání v novém složení se uskuteční 
4. listopadu tohoto roku. Byl bych rád, aby to byla i příležitost k diskusi 
o směřování naší akademie. 

Odcházení  
Luboše Marečka

K 31. 8. 2022 skončil ve funkci PR 
specialisty Luboš Mareček. Chci mu 
i na tomto místě poděkovat.  
Pro JAMU pracoval takřka 11 let a do 
konce tohoto roku ještě dokončí 
projekt Fondu rozvoje výzkumné 
činnosti JAMU. Jeho nástupce, 
Radka Pospíchala, který nastupuje 
od 1. listopadu na úvazek 0,8, vám 
představím v příštím vydání. 
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https://www.jamu.cz/wp-content/uploads/2022/08/kvestor_jamu_vr2.pdf
https://www.jamu.cz/umelecka-rada/


Největší investice  
přes prázdniny

Během letních prázdnin se na JAMU 
uskutečnila řada investic v celkové 
hodnotě 2,4 mil. Kč. Mezi ty největší 
patří: výměna klimatizačních jednotek 
a výměna elektroinstalací ve Studiu 
Marta, broušení a oprava parket v aule 
Hudební fakulty, a dokončení propojení 
optického kabelu JAMU.  

Akademický senát schválil 
nový etický kodex

Tohle není „dokument 
pro dokument“. Nový 
je obsah i forma – jde 
o vnitřní předpis, závazný 
pro celou školu. Jeho 
plné znění zveřejníme 

hned po registraci MŠMT. 

Z této změny mimo jiné vyplývá, že během 
září jmenuji i novou etickou komisi, která bude 
mít toto složení - důraz je kladen, jak vidíte, 
především na nezávislost: 

(1)  Etická komise má 7 členů, které jmenuje rektor, 
z toho

a)  dva členy na návrh každého z akademických 
senátů fakult JAMU, vždy po jednom z řad 
zaměstnanců a studentů,

b) jednoho člena, který je odborníkem v oblasti etiky 
a morálky, z řad osob, které nejsou studenty ani 
zaměstnanci JAMU a

c)  dva členy z řad zaměstnanců JAMU, kteří 
nepůsobí na fakultách JAMU.

(2)  Členství v etické komisi je neslučitelné s funkcí 
rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, 
tajemníka fakulty, ředitele součásti, předsedy 
akademického senátu JAMU, předsedy akademického 
senátu fakulty a člena disciplinární komise.

Osobní poznámka: Otázky etiky a mezilidských vztahů jsou 
na JAMU nezřídka bouřlivě diskutované téma - iniciativa 
NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET apod. Vnímám to nadále jako 
živé téma. Nový kodex je jen první krok.

(Mimochodem doporučuji i speciální vydání časopisu 
CEDIT, které se tomu věnuje.)

Rozšířené kolegium rektora
bude výjezdní

Na 22 - 23. září svolávám do Hustopečí 
výjezdní zasedání členů rozšířeného 
kolegia - kam je mimochodem nově 
zván i předseda senátu a studentská 
zástupkyně senátu. 

Program: 1. energetická opatření 2. 
seznam konkrétních kroků, které 
zlepší naše příjmy zejména za 
výsledky v oblasti tvůrčích činností 
a internacionalizace. O závěrech vás 
budu informovat. 
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https://www.nemusistovydrzet.cz/
https://www.ced-brno.cz/cs/cedit/


Sedm měsíců války

Gratuluji Blance Chládkové ke zvolení do boardu Society for Artistic Research. 
Kompletní složení ZDE. Toto je oblast, která je stále „na křižovatce“ a je moc dobře, 
že jsme přímo u zdroje informací. 

Gratuluji!
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Asi jsem tři minuty lehce 
přetáhl. Mohl bych sice říct, že 
záleží na čtenáři, ale berte to 
prosím jako první číslo. I tak je 
zřejmé, že nelze komunikovat 
vše. 

Proto vás znovu vyzývám: 
napište mi, zda pro vás 
mají 3 MINUTY smysl. 
A případně i proč ano, proč 
ne. Předpokládám, že se tento 
čtrnáctideník bude vyvíjet. 

Bližší informace najdete 
v zápisech z kolegia rektora či 
porady vedení. Ten poslední je 
například ZDE.

Slovo na závěr
Budeme (na to) mít energii?

6. září se uskutečnila první schůzka ohledně 
energetických opatření. Skvělý text k tomu napsala 
JUDr. Lenka Valová ZDE. 

Za sebe dodávám, že veškerá opatření jsou 
chystána s mimořádnou citlivostí, budovu po 
budově a v dialogu s fakultami – hned na první 
schůzce se ukázalo, že se můžeme i navzájem 
inspirovat v řešeních. Cíl máme stejný: jak jen to 
půjde, vyhnout se on-line výuce. A ušetřit maximum 
možného, protože cokoli budeme muset utratit 
„navíc“, budeme brát z „rozvoje“. Ze svého.

Proto vás prosím o součinnost. Je to prosté: Když 
jeden bude zhasínat a druhý ne, nemá to smysl.

Budeme na to mít energii?
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Za pár dní to bude sedm měsíců, kdy ruský 
agresor vtrhl na Ukrajinu. Na Hudební fakultě 
budeme znát počty přihlášených do řádného 
studia i do krátkodobých kurzů až později, 
na Divadelní fakultě platí, že se do řádného 
studia žádný ukrajinský student nepřihlásil. 

Program mobility pokračuje v počtu devíti 
studentů. Nadále počítáme se spoluprací 
ukrajinské pedagožky. 

Ukrajinská a česká vlajka bude na budově 
rektorátu vlát i nadále. 

https://societyforartisticresearch.org/about/who-we-are/
mailto:michalek%40jamu.cz?subject=
https://is.jamu.cz/do/jamu/doc/5499/_sk_/porady_vedeni/zapisy_z_porad_vedeni_v_ak_roce_2021-2022/zapis_porada_vedeni_29.8.2022.pdf
https://is.jamu.cz/auth/noticeboard/skola/jamu_r/ozn/energeticka-krize-a-jamu/

