
 
Zápis ze zasedání Akademického senátu HF JAMU ze dne 18. listopadu 2008  

Přítomni: doc. Martin Opršál, odb. as. MgA. Zdeněk Šmukař, doc. Šárka Králová,  BcA. 
Gabriel Rovňák, David Hrubý 

Omluveni: doc. Ladislav Kyselák, MgA. Ivana Mikesková, odb. as. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., 
Jaroslava Filipová 
 
1. Předseda Akademického senátu Hudební fakulty JAMU přivítal přítomné členy senátu 
a konstatoval, že senát je usnášeníschopný. 
 
2. Předseda senátu představil návrh nového děkana HF JAMU doc. Víta Spilky na 
obsazení postů proděkanů Hudební fakulty:  
 
doc. MgA. Jana Goliášová – proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti,  
doc. MgA. Václav Kunt – proděkan pro vnější vztahy a uměleckou činnost,  
prof. Ing.  Ivo Medek, PhD. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkana.  
 
Vzhledem k tomu, že senát tento návrh neschvaluje, pouze se k němu vyjadřuje, zahájil 
předseda doc. Opršál diskuzi na toto téma: 
    David Hrubý v souvislosti s nově vzniknuvším postem proděkana pro vědu a výzkum 
vyjádřil obavu, že se na HF JAMU potlačuje význam hudby jako interpretačního umění 
a preferuje se jeho teoretická část, která, podle jeho názoru, připadá spíše muzikologickým 
katedrám jiných škol. Navrhuje směřovat více energie a zdrojů směrem k prezentaci studentů 
na koncertech i mimo Hudební fakultu a do zahraničí. David Hrubý uvedl, že vyslovení 
tohoto názoru opírá i o konzultace této záležitosti s mnohými členy akademické obce. 
     Doc. Šárka Králová ve své reakci upozornila, že zájem studentů (a celkově členů 
akademické obce) o dění na fakultě je nízký, a tím pádem neprojevují studenti aktivní zájem 
o případnou změnu trendu fungování fakulty. Dále konstatovala, že věc mimoškolního 
vystupování je také záležitostí omezených financí na vysoké školství. Zároveň však 
konstatovala, že i v této oblasti docházi průběžně k pozitivním posunům.  
     Doc. Martin Opršál dal ke zvážení možnost znovuvytvoření Studentské rady, která na 
fakultě momentálně neexistuje. Tato rada by měla přímou vazbu na děkana a přinášela mu 
konkrétní podněty ze studentské části akademické obce. Ustavení této rady by muselo vzejít 
přímo od studentů. Dále doc. Opršál doporučil tuto diskuzi přenést na příští jednání AS HF, 
za účasti děkana, případně proděkanů.  
     Na závěr obsáhlé diskuze přijal AS HF hlasy všech pěti přítomných senátorů usnesení:  
AS HF bere na vědomí návrh děkana HF JAMU na obsazení postů proděkanů fakulty. 
Počet proděkanů i jejich personální a kompetenční obsazení je plně v pravomoci 
děkana. V zájmu předejití různým otazníkům spojeným s vytvořením nového 
proděkanského postu senát doporučuje rozšířit informace o náplni tohoto postu. Stejně 
tak senát doporučuje více informovat akademickou obec o poslání a smyslu vědy 
a výzkumu v procesu zvýšování úrovně vzdělávání na Hudební fakultě JAMU. AS HF 
nabízí prostor k diskuzi na toto téma na svém příštím zasedání za účasti děkana. 
 
3. Předseda senátu poděkoval přítomným členům senátu za účast a zasedání ukončil. 
 
 
Zapsal: BcA. Gabriel Rovňák    Verifikoval: Doc. Martin Opršál 


