
Zápis ze zasedání Akademického senátu HF JAMU ze dne 21.1.2009 

Přítomni: doc. Martin Opršál, odb.as. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., odb. as. MgA. Zdeněk 
Šmukař, doc. Šárka Králová, doc. Ladislav Kyselák, MgA. Ivana Mikesková, BcA. Gabriel 
Rovňák, David Hrubý, Jaroslava Filipová 
 
Hosté: doc. MgA. Vít Spilka,  odb. as. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., Ing. Jana 
Vondráčková 
 
 
1. Předseda Akademického senátu HF přivítal členy a hosty a konstatoval, že senát je 
usnášeníschopný.  
 
2. Na návrh předsedy senátu, v souvislosti s pozvanými hosty, souhlasil senát jednomyslně se 
změnou pořadí bodů určených k jednání. 
 
3. Aktualizace dlouhodobého záměru HF JAMU pro rok 2009 
Tajemnice HF Ing. Jana Vondráčková informovala senát o obsahu dokumentu a v diskuzi 
ozřejmila bod podpory absolventů bezprostředně po ukončení studia (formou možnosti získat 
dočasný úvazek, zejména studentů doktorského studia na HF) a bod ohledně podpory 
umělecké činnosti posluchačů nad rámec výstupů ze studia.  
AS HF v hlasování jednomyslně schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru HF JAMU 
pro rok 2009.  
 
4. Věda a výzkum na HF JAMU. 
V návaznosti na předchozí zasedání AS HF JAMU proběhla na půdě AS HF diskuze na téma 
opodstatněnosti vědy a výzkumu na HF. David Hrubý zopakoval svůj podnět a konstatoval, že 
Hudební fakulta by se měla spíše zaměřit na praktickou výuku a uměleckou činnost. Vědu 
a výzkum by měla přenechat školám teoretického zaměření. Děkan HF doc. Vít Spilka 
informoval o probíhajících projektech ESF a v minulosti proběhlých projektech vědy 
a výzkumu. Upozornil, že projekty zahrnuté v této kategorii nemusí mít jen teoretický 
charakter. Můžou obsahovat i  koncertní vystoupení a další formy prezentace studentů. 
Předsedkyně AS JAMU PhDr. Květoslava Horáčková navázala na slova děkana HF a 
upozornila, že současná tendence snižování normativu na studenta může mít přímý dopad na 
HF, pokud nebudou nalezeny jiné zdroje. V souvislosti se současným trendem podpory 
vysokých škol ze strany státu, právě do vědy a výzkumu, označila tuto oblast pro naši fakultu 
jako velmi důležitou. Odb.as. Jan Jiraský zmínil nutnost koordinace probíhajících výzkumů 
a aby tyto byly v souladu s potřebami jednotlivých kateder. Senát se shodl na potřebe větší 
informovanosti akademické obce o probíhajících projektech vědy a výzkumu ze strany vedení 
fakulty. 
 
5. Návrh děkana na členy Umělecké rady HF JAMU 
Děkan předložil senátu návrh členů Umělecké rady HF v tomto složení: 
 
Z akademického okruhu HF JAMU 
 
doc. Vít Spilka 
prof. PhDr. Jindřiška Bártová 
prof. PhDr. Leoš Faltus 
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 



prof. Jindřich Petráš 
doc. Rostislav Hališka 
doc. Miloslav Jelínek 
doc. Václav Kunt 
doc. Ladislav Kyselák 
doc. Martin Opršál 
doc. Barbara Maria Willi, Ph.D. 
odb.as. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. 
odb.as. MgA. Zdeněk Šmukař 
 
 
Mimo akademický okruh HF JAMU 
 
prof. PhDr. Miloš Štědroň  (FF MU Brno) 
prof. PhDr. Vladimír Tichý, CSc. (HAMU Praha) 
prof. Alena Štěpánková-Veselá (em. prof. HF JAMU) 
MgA. Tomáš Hanus (šéf opery ND Brno) 
Mgr. Pavel Kyncl (ředitel Konzervatoře Brno) 
MgA. David Mareček, Ph.D. (ředitel Filharmonie Brno) 
Stanislav Moša (ředitel MD Brno) 
 
 
Na návrh předsedy se senát rozhodl hlasovat jediným hlasováním o všech navržených 
současně. 
Pro návrh děkana hlasovalo 8 členů senátu, 1 člen se zdržel hlasování. 
AS HF schválil návrh děkana HF na jmenování výše uvedených osob za členy Umělecké 
rady HF JAMU. 
 
6. Kritéria habilitačních a jmenovacích řízení. 
Děkan HF informoval senát o nových kritériích habilitačních a jmenovacích řízení na 
Hudební fakultě JAMU. Doc. Opršál v diskuzi uvedl, že toto je téma zejména pro Uměleckou 
radu. 
 
7. Předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání AS HF JAMU. 
 
 
 
          Zapsal BcA. Gabriel Rovňák   Verifikoval doc. Martin Opršál 
           Předseda AS HF JAMU 
  


