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Vážení členové akademické obce, 
vážené kolegyně a vážení kolegové,

v mé kanceláři je v těchto dnech průměrně 20,3 °C. Minulý týden, ve 
čtvrtek, však teplota poněkud stoupla.

Rektorát JAMU navštívil ministr kultury ČR, Martin Baxa. Společně 
s paní děkankou Willi a panem děkanem Francánem jsme měli ideální 
příležitost mu vysvětlit, že pomyslná PROPAST mezi jeho ministerstvem 
a naší uměleckou vysokou školou poškozuje úplně všechny.

Cítím se ve funkci rektora stále jako nováček, přesto si již nyní troufám 
říct, že ať jednám na půdorysu všech vysokých škol o doktorandech, 
výzkumu, RUVu, nebo třeba i erasmových programech, vždy se jasně 
ukáže, že naše specifičnost není výmluva či alibi, ale fakt.

Jsem přesvědčen, a jednání s panem ministrem mne v tom utvrdilo, že 
naše strategie musí být dvojkolejná: posilovat naši pozici ve stávajícím 
systému, ale současně - či spíše DÍKY TOMU - budovat systém nový, 
který bude mnohem více reflektovat jedinečnou povahu uměleckých 
vysokých škol a bude umožňovat jejich dlouhodobý a plnohodnotný 
rozvoj.

Co si o tom myslíte vy? Napište mi.

Pěkné čtení

MgA. Petr Michálek, rektor
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Dvě premiéry 
ve stejný den
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10. listopadu budou premiéry 
v Divadle na Orlí i ve Studiu Marta. 
Není to asi úplně šťastné, ale chápu, 
že Komorní opera se přizpůsobila 
festivalu Janáček Brno, v rámci kterého 
jsou díla Noemi Savkové a Markéty 
Brothánkové J.A.K. Z LABYRINTU 
/ KALVÁRIE slavnostně uvedena. 
Dám proto přednost této příležitosti 
a Deník dívky Adély Kratochvílové 
navštívím v repríze - stejně jako 
Radúze a Mahulenu, jehož premiéru, 
a bohužel ani generálku, jsem nestihl.

Mimochodem - víte, že Divadlo na Orlí 
i Studio Marta budou mít do konce 
kalendářního roku nový web?

Do minulého týdne se mohli hlásit zájemci 
o obsazení uvolněné pozice vedoucí/ho 
ekonomického oddělení rektorátu. Celkem 

evidujeme 14 uchazečů, ze kterých tento týden 
(10. 11.) výběrová komise vybere nového strážce 
či strážkyni ekonomiky naší školy.

Připomínám, že Ing. Dana Horníčková nastupuje 
od 1. ledna 2023 na pozici kvestorky JAMU. Od 
začátku listopadu se proto zúčastňuje i všech 
porad vedení a kolegií rektora.

Výběrové řízení:
14 zájemců

http://divadlonaorli.jamu.cz/index.php?a=repertoar-pripravujeme/j.a.k.z-labyrintu-kalvarie
http://divadlonaorli.jamu.cz/index.php?a=repertoar-pripravujeme/j.a.k.z-labyrintu-kalvarie
http://www.studiomarta.cz/index.php?a=premiery/denik-divky


17. listopad - co vlastně slavíme?

Příští týden oslavíme 17. listopad, 
den připomínající začátek 
Sametové revoluce a také 
Mezinárodní den studentstva, 
jediný mezinárodní svátek, který 
má český původ. Nechal jsem si 
vysvětlit „historii oslav“ tohoto 
data na JAMU a konstatuji, že 
se i letos přidáme k festivalu 
Brněnský sedmnáctý, který se 
bude konat již pošesté. Jeho 
velkou předností je propojení 
s ostatními brněnskými 
univerzitami, nicméně čistě za 
sebe dodávám, že se nemohu 
zbavit dojmu, že bychom v rámci 
tohoto dne měli hrát významnější, 
možná i aktivističtější roli - zvláště 
v dnešní době.

Něco takového ale z podstaty 
věci nemá iniciovat rektor, proto 
se ptám, především studentek 
a studentů: Jak by podle vás měla 
JAMU tento den slavit v roce 
2023?

Napište mi.
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Odkazy na zápisy z kolegia rektora v tomto akademickém roce najdete zde.
Odkaz na všechna čísla periodika 3 MINUTY najdete zde.

3minuty 5/2022; grafické zpracování: Jan Pohořelický, foto: Mirek Vymětal, Jan Šmach, Divadlo na Orlí, Archiv JAMU

V pátek proběhlo v Divadle na Orlí první 
zasedání Umělecké rady JAMU v novém 
složení. Na programu byla profesorská řízení 
doc. Martina Smolky a doc. Ing. Davida 
Strnada. V obou případech bylo řízení 
úspěšné a oběma pánům srdečně gratuluji.

Na zasedání byl také schválen akreditační 
spis k habilitačnímu a jmenovacímu 
(profesorskému) řízení na Divadelní 
fakultě JAMU. V bodě různé jsem všechny 
informoval především o naší komunikační 
strategii ve vztahu k MŠMT. Jsem vděčný za 
následnou diskuzi - jsem moc rád, že mi UR 
dává zpětnou vazbu.

25. listopadu povedeme podobné jednání 
v rámci zasedání Správní rady JAMU.

Profesorské řízení: 
gratuluji!

V srpnu za mnou přišla MgA. BcA. Petra 
Vodičková, Ph.D. s tématem dalšího 
pokračování projektu JAMU čtvrtky. Po řadě 
jednání je na stole nový projekt: JAMU TALKS.

Jeho smyslem je pokračovat společně, tedy 
v rámci obou fakult, v diskusním formátu, který 
otevírá žhavá témata: time management, work-
life balance, prevence syndromu vyhoření, 
stravovací návyky, závislosti atd. - to vše 
specificky zaměřeno na umělce, resp. studenty 
umělecké školy. První díl by měl proběhnout 
nejpozději v lednu 2023, takže se jistě brzy 
dozvíte víc. Teď stačí, když si zapamatujete 
heslo: JAMU TALKS.

https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/doc/5499/_sk_/kr_jamu/zapisy_z_kr_konane_v_akademickem_roce_2022_-_2023/
https://www.jamu.cz/jamu/obcasnik-jamu/
https://www.jamu.cz/umelecka-rada/
https://www.jamu.cz/jamu/organy-skoly/spravni-rada/
https://df.jamu.cz/jamu-ctvrtky/

