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Oznámení děkana o zřízení pracovní skupiny 

 
V souladu s usnesením Umělecké rady Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
(HF JAMU) ze dne 7. 12. 2018 a usnesením Kolegia děkana HF JAMU ze dne 15. 10. 2018, s platností 

od 1. 10. 2019 na HF JAMU 
 

zřizuji pracovní skupinu 
 
 

Centrum pro výzkum brněnské kompoziční školy 
 
 

Čl. 1 
Základní mise a zaměření 

Základním posláním pracovní skupiny Centrum pro výzkum brněnské kompoziční školy HF JAMU (s 
primárním zaměřením na 20. a 21. století), (dále jen Výzkumného centra) je odborná koordinace 
vybraných a tematicky ucelených výzkumných aktivit realizovaných na HF JAMU vztahujících se 

k tematické oblasti brněnské kompoziční školy 20. století. 
Stanovené cíle zahrnují zejména: 

a) Efektivní prezentaci v rámci publikačních, edičních a popularizačních aktivit. 
b) Koordinaci při plánování výzkumných a grantových projektů. 

c) Realizaci vhodného prostředí pro efektivní odbornou diskusi a výměnu informací či vznik 
výzkumných týmů. 

d) Posílení třetí role instituce v oblasti vědy a výzkumu. 
e) Syntetizování dílčích výstupů individuálních badatelských aktivit a tím i optimalizaci výsledků dobré 

praxe v oblasti vědy a výzkumu, a umožnění kooperace akademických pracovníků se studenty HF 
JAMU, příp. i významnými odborníky mimo HF JAMU. 

 
Čl. 2 

Organizace  
a) Výzkumné centrum je zřízeno a realizováno na bázi pracovní skupiny s výše definovaným cílem 

fungování a jednotnou vnější formální prezentací. 
b) Výzkumné centrum je řízeno vedoucím, jmenovaným děkanem HF JAMU. 

c) Na práci Výzkumného centra se podílejí jeho kmenoví členové, kteří jsou na návrh vedoucího 
jmenováni děkanem Hudební fakulty. Kmenoví členové jsou akademičtí pracovníci HF JAMU z řad 

odborných asistentů, docentů a profesorů. 
d) Podle aktuální potřeby jsou do spolupráce s Výzkumným centrem zapojování externí 

spolupracovníci a posluchači doktorského studijního programu HF JAMU. 



e) Organizační správa a fungování Výzkumného centra v kontextu HF JAMU spadá pod úsek 
proděkana pro vědu a výzkum, který je ipso facto jeho kmenovým členem. 

f) Způsob práce Výzkumného centra je dle aktuální potřeby specifikován jeho vedoucím, standardně 
probíhá formou pracovních schůzí a konzultací, přičemž vlastní náplň práce jednotlivých členů je 

realizována aktivitami popsanými ve vymezení základní mise. 
g) Charakter výstupů Výzkumného centra představuje široké spektrum vědeckých a výzkumných 

výsledků, liší se přirozeně dle individuálních aktivit jednotlivých členů. Stěžejními výstupy jsou 
zejména publikované výsledky typu B, C, J, D, přičemž každý člen či spolupracovník Výzkumného 

centra je povinen veškeré dosažené výsledky řádně evidovat v příslušných databázích – IS JAMU resp. 
jeho prostřednictvím v RIV. 

h) Aktivity výzkumného centra jako celku jsou finančně podporovány z prostředků Institucionální 
podpory (DKRVO), přičemž nakládání s těmito prostředky je realizováno v souladu s příslušnými 

předpisy HF JAMU. Individuální badatelské aktivity členů Výzkumného centra jsou primárně 
financovány z jiných zdrojů, zejména grantových prostředků FRVČ, či SGS (SV) JAMU.  

i) Výzkumné centrum sídlí v místnosti č. 208 na HF JAMU, Komenského nám. 6, 662 18 Brno. 
 
 
 
 

V Brně dne 1. října 2019 
 
 
 
 
 

Prof. MgA. Jindřich Petráš 
                            děkan 

 
 


