
Zápis z jednání Akademického senátu Hudební fakulty JAMU dne 7. 4. 2008 
 

Přítomni:  doc. Martin Opršál (předseda), prof. PhDr. Jindřiška Bártová, doc. Šárka Králová,  
doc. Ladislav Kyselák, MgA. Ivana Mikesková, Gabriel Rovňák, doc. Emil Skoták,  
doc. Barbara Maria Willi, Ph.D. 

 
Hosté: prof. Ivo Medek, Ph.D., Ing. Jana Vondráčková 
 
Nepřítomen: MgA. Jan Kavan 
 
Předseda senátu přivítal všechny přítomné. Vzhledem k nepřítomnosti místopředsedy – 
zapisovatele, pořídil zápis ze schůze předseda senátu. 
 
1. Rozpočet Hudební fakulty JAMU pro rok 2008 
Tajemnice HF ing. Vondráčková podrobně seznámila členy senátu s návrhem rozpočtu HF – 
části neinvestiční. G. Rovňák měl dotaz, jak bude využita rezerva na HDL. Odpověď 
tajemnice: rezerva bude použita na realizaci nefinancovaných projektů FRVŠ. Všech osm 
přítomných senátorů hlasovalo pro přijetí návrhu rozpočtu. 
AS HF schválil návrh rozpočtu HF JAMU v části neinvestiční pro rok 2008 tak, jak byl 
předložen a je součástí zápisu. 
 
2. Výroční zpráva HF za rok 2007 
Děkan HF prof. Medek vyzdvihl hlavní body výroční zprávy. VZ měli senátoři v předstihu 
možnost prostudovat. Na dotaz G. Rovňáka o hodnocení činnosti pomocí ankety (str. 13 – 15 
VZ), odpověděl děkan, že struktura dotazníků se vyvíjí a je přizpůsobována odlišnostem 
jednotlivých hodnocených kateder. Všech osm přítomných senátorů hlasovalo pro schválení 
výroční zprávy. 
AS HF schválil Výroční zprávu HF JAMU za rok 2007 tak, jak byla předložena a je 
součástí zápisu. 
 
3. Akreditace studijního programu 
Děkan HF prof. Medek seznámil členy senátu s žádostí fakulty o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu o obor hra na klavír s pedagogickým 
zaměřením. 
AS HF projednal žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního 
programu o obor hra na klavír s pedagogickým zaměřením. 
 
4. Volba děkana 
Předseda senátu navrhl jednotlivé termíny volby a tříčlennou volební komisi. V hlasování 
bylo šest senátorů pro, dva senátoři se zdrželi hlasování. 
AS HF vyzývá členy akademické obce k podávání návrhů na děkana fakulty. Termín 
pro podávání návrhů je od pondělí 21. dubna 2008 od 10 hodin do pondělí 28. dubna 
2008 do 16 hodin. Podle Volebního a jednacího řádu AS HF je možné děkana navrhnout 
z řad interních pedagogů fakulty. Předseda senátu zajistí zveřejnění seznamu interních 
pedagogů. Shromáždění akademické obce HF, na kterém kandidáti osobně představí 
svůj program, i hlasování AS HF se uskuteční v týdnu od 12. do 16. května 2008. 
Přesný termín shromáždění i následné volby bude stanoven po konzultaci s kandidáty 
na schůzi AS HF dne 7. května 2008. Byla ustavena tříčlenná volební komise ve složení: 
doc. Martin Opršál, doc. Emil Skoták, MgA. Ivana Mikesková. Volební komise 
vypracuje a zveřejní podrobné pokyny pro volbu děkana. 



 
5. Volební a jednací řád AS HF 
Předseda senátu po konzultacích se členy senátu a děkanem inicioval vytvoření nového 
Volebního a jednacího řádu AS HF. Právník JAMU Mgr. Prokeš vypracoval základní verzi, 
kterou dostanou členové senátu k připomínkám. Předseda senátu navrhl vytvořit pracovní 
skupinu, která bude shromažďovat připomínky a komunikovat s Mgr. Prokešem. Senát 
hlasoval o navržených členech skupiny. Všech osm přítomných senátorů bylo pro návrh. 
AS HF schválil členy pracovní skupiny pro vytvoření nového VaJŘ AS HF: doc. Martin 
Opršál, MgA. Jan Kavan, Gabriel Rovňák. 
 
 
 
        Verifikoval: 
        doc. Martin Opršál 
        předseda AS HF JAMU 
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