
Zápis ze zasedání AS HF JAMU ze dne 8.4.2009 
 

Přítomni: doc. Martin Opršál (předseda), doc. Šárka Králová, odb. as. MgA. Zdeněk Šmukař, 
odb. as. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., MgA. Ivana Mikesková, BcA. Gabriel Rovňák, Jaroslava 
Filipová, David Hrubý 
 
Omluven: doc. Ladislav Kyselák 
 
Hosté: doc. Vít Spilka, Ing. Jana Vondráčková 

 
 

 
1. Předseda akademického senátu doc. Martin Opršál přivítal senátory a hosty a konstatoval, 
že senát je usnášeníschopný. 
 
2. Rozpočet: Tajemnice HF Ing. Vondráčková představila návrh rozpočtu Hudební fakulty 
JAMU pro rok 2009 – část neinvestiční.  
V diskuzi zodpověděla Ing. Vondráčková dotazy členů senátu BcA. Rovňáka a odb. as. 
Jiraského. 
Hlasováním přítomní členové AS HF JAMU jednomyslně schválili Rozpočet HF JAMU 
pro rok 2009 – část neinvestiční, tak jak byl předložen a je součástí zápisu ze zasedání. 
Zároveň senát zplnomocnil tajemnici fakulty v případě potřeby k přesunům financí v rámci 
jednotlivých rozpočtových položek v průběhu kalendářního roku. 
 
(Po schválení rozpočtu opustil zasedání senátu BcA. Rovňák. Senát zůstal usnášeníschopný.) 
 
3. Výroční zpráva: Děkan HF doc. Spilka předložil senátu ke schválení Výroční zprávu 
o činnosti a hospodaření HF JAMU za rok 2008.  
Členové senátu měli několik připomínek k faktické náplni zprávy. Tyto připomínky byly na 
místě do zprávy zapracovány. Hlasováním přítomní členové AS HF JAMU jednomyslně 
schválili Výroční zprávu o činnosti a hospodaření HF JAMU za rok 2008. Zpráva je 
součástí zápisu ze zasedání. 
 
4. Různé: Děkan HF doc. Spilka seznámil senát s prohlášením studentů katedry strunných 
nástrojů ze dne 16. 3. 2009. Studenti v prohlášení uvedli, že se nezúčastní zkoušek a koncertu 
JAO dne 27. 3. 2009. Senátor Hrubý, jeden ze signatářů prohlášení, vysvětlil důvody, které 
studenty k sepsání vedly. V diskuzi zmínil doc. Spilka, že studenti nevyužili všech možností, 
jak situaci řešit. Apeloval na spolupráci a hledání nejpřijatelnějšího řešení, namísto 
negativních prohlášení. Doc. Opršál upozornil, že podobné jednání studentů v budoucnu by 
mohlo zavdat příčinu k projednání v disciplinární komisi fakulty. Pro řešení obdobných 
problémů znovu připomněl možnost vzniku Studentské rady, poradního orgánu děkana. Odb. 
as. Šmukař uvedl, že práce na orchestrálních a operních projektech je kolektivní záležitostí a 
pro každého ze zúčastněných znamená přínos pro jeho budoucí profesní uplatnění. Na závěr 
diskuze děkan odkázal na jednání Umělecké rady HF JAMU, která se náplní činnosti JAO 
zabývala. 
 
5. Členství MgA. Mikeskové v senátu: jmenované končí 30. 6. 2009 pracovní smlouva na 
fakultě, a tím by zaniklo její členství v senátu. Na základě usnesení Akademického senátu 
JAMU ze dne 21. 1. 2009 požádal předseda AS HF přítomného děkana HF o zvážení nové 
pracovní smlouvy zakládající bezprostředně navazující pracovní poměr MgA. Mikeskové. 



Zároveň vyzval přítomné studenty – senátory, kteří končí bakalářské studium, k dodržení 
volebního a jednacího řádu AS HF při přechodu do navazujícího magisterského studia. 
 
6. Doc. Martin Opršál poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání senátu. 
 
 
 
Zápis vypracovali: BcA. Gabriel Rovňák a MgA. Ivana Mikesková 
 
Verifikoval: doc. Martin Opršál 


