
Zápis ze zasedání AS HF dne 28. 6. 2005 
 
 
 

Přítomni:  Š. Králová, L. Kyselák, E. Skoták, J. Skovajsa, M. Opršál  
Omluveni:  A. Vaňáková a studenti 
Host:  odb.as. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. – předsedkyně AS JAMU 
 
 
 
Program: 
 
1) Projednání důvodů neschválení Volebního a jednacího řádu AS HF senátem JAMU 

- AS HF podává novou žádost o projednání po zapracování některých úprav (jedinou 
zásadní změnou je návrat k dosavadnímu poměru obsazení AS – 6 pedagogů a 3 
studenti). Hlavním důvodem je snížení rizika předčasných voleb.  

Žádost i úpravy schváleny jednomyslně. Bude projednáno na zářijovém zasedání AS JAMU. 
 

2) Vypracován harmonogram, umožňující provedení voleb do AS HF podle starého i nového 
VaJŘ (podle výsledku zářijové schůze AS JAMU). 

 
Hlavní termíny:  a) návrhové období:  10. 10. – 18. 10. 2005 

b) vyhodnocení návrhů:  18. 10. 2005 v 18 hodin 
c) písemná potvrzení souhlasu navržených do 23. 10. 2005 
d) zveřejnění kandidátky na desce AS HF 23. 10. 2005 
e) vlastní volební akt: 26. 10. 2005 od 9 do 18 hodin na č. 106 
f) výsledky voleb   26. 10. 2005 ve 20 hodin. 
 

3) Volební komise: Jiří Skovajsa – předseda, Š. Králová, M. Opršál, K. Pittauerová – členové. 
 
4) AS HF konstatuje, že rozdělením studia na formu 3 + 2 dochází k velkým komplikacím          

v činnosti akademických senátů. Při 3letém funkčním období je prakticky nemožné volit 
studenty magisterského stupně studia, rovněž volba studentů jiného než 1. ročníku 
bakalářského studia je problematická, protože dnem ukončení tohoto stupně studia přestávají 
být členy akademické obce. 
AS HF žádá AS JAMU, aby se pokusil vyvolat jednání o této problematice na kompetentních 
místech. Bylo by dobré prosadit možnost výjimky, která by umožnila, aby senátní mandát 
studenta, který po ukončení bakalářského studia pokračuje po několikadenním přerušení ve 
stupni magisterském, nezanikl a bylo ho možno bez další volby využít i nadále. Myslíme, že 
toto je problém senátů všech fakult a VŠ. 

 
 
 
V Brně dne 28. 6. 2005 
 
 
Zapsal:  Jiří Skovajsa 
 
 


