
Zápis ze zasedání AS HF JAMU ze dne 6.10.2009 
 

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

 
 

 
1. Předseda akademického senátu doc. Martin Opršál přivítal senátory a děkana HF 
a konstatoval, že senát je usnášeníschopný. 
 
2. Noví členové UR: děkan HF předložil senátu návrh na doplnění Umělecké rady HF JAMU 
o nové členy – doc. Jana Zbavitele (interní), Mgr. Marii Gajdošovou (externí – Filharmonie 
Brno) a MgA. Pavla Maňáska (externí – ředitel Konzervatoře Brno). Hlasováním přítomní 
členové AS HF JAMU jednomyslně schválili návrh na nové členy UR HF JAMU. 
 
3. Disciplinární komise: děkan HF dále předložil senátu návrh na nové složení disciplinární 
komise – předsedkyně prof. Jarmila Hladíková, členové doc. Martin Opršál, odb. as. Zdeněk 
Šmukař, BcA. Gabriel Rovňák, BcA. David Hrubý, BcA. Jaroslava Filipová. Všichni 
navržení s nominací souhlasí. Hlasováním přítomní členové AS HF JAMU jednomyslně 
schválili návrh na nové členy disciplinární komise HF JAMU. 
 
4. Různé: BcA. Hrubý otevřel diskusi o možnosti vzniku studentské rady. Doc. Kyselák 
připomněl, že studentská rada před několika lety na fakultě existovala, poté pro nezájem 
studentů zanikla. Na jiných školách však mívá významné postavení. Děkan doc. Spilka by 
existenci rady uvítal. Vznik nové rady však musí vzejít z řad studentů. Na příštím zasedání 
AS HF předloží BcA. Hrubý představu o struktuře rady a způsobu výběru a volby kandidátů 
z jednotlivých kateder. 
 
Senátoři konstatovali enormní vytížení vyučovacích prostor, zejména auly a komorního sálu. 
Děkan oponoval, že např. v pátek je škola poloprázdná. Pro řešení konkrétních případů při 
zahájení akademického roku odkázal na proděkana pro dislokace prof. Medka. 
 
Doc. Opršál informoval přítomné senátory, že v souladu s požadavkem vedení školy i fakulty 
bude veškerá elektronická korespondence senátu probíhat výhradně přes školní emailové 
adresy. 
 
5. Doc. Martin Opršál poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání senátu. 
 
 
 
Zápis vypracovala MgA. Ivana Mikesková 
 
Verifikoval: doc. Martin Opršál 


