
Zápis ze zasedání AS HF JAMU ze dne 27. ledna 2010 
 

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

 
1. Předseda senátu, doc. Opršál přivítal senátory a děkana HF a konstatoval, že senát je 

usnášeníschopný. 
 

2. doc. Spilka předložil senátu Aktualizaci dlouhodobého záměru HF JAMU na rok 
2010. Doc. Kyselák v diskusi akcentoval potřebu akreditace zejména oboru Klavírní 
pedagogika, o který je velký zájem – zejména z řad frekventantů Metodického centra 
HF JAMU. Doc. Spilka též upozornil na důležitost podpory realizace interních 
projektů fakulty, jako jsou např. Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, Festival bicích 
nástrojů, interpretační kurzy, Mezinárodní setkání kontrabasistů a další. Děkan 
informoval o jedné z hlavních priorit HF JAMU – brzké realizaci projektu 
bakalářských oborů jazzové interpretace. Senát s potěšením přijal informaci, že ze 
strany významných osobností jazzové scény je zájem o pedagogické působení na naší 
fakultě. Akademický senát jednomyslně schválil Aktualizaci dlouhodobého 
záměru HF JAMU na rok 2010. 
 

3. V souvislosti se jmenováním dosavadního proděkana HF prof. Medka rektorem 
JAMU seznámil Doc. Spilka senát se záměrem jmenovat k 1. únoru 2010 novou 
proděkankou pro vědu, výzkum a dislokace odb. as. MgA. Moniku Holou, Ph.D. 
Akademický senát vzal záměr děkana na vědomí a přijal ho s očekáváním, že bude 
periodicky informován o stavu projektů vědy a výzkumu, realizovaných na HF JAMU.  
 

4. Různé: - doc. Spilka upozornil na problémy, které vznikly v průběhu návštěvy 
dirigenta Zsolta Nagye v lednu 2010. Členové senátu v diskuzi doporučili děkanovi 
postupovat ve smyslu zachování kontinuity projektů s dirigentem Nagyem a podpory 
jeho dalšího hostování na fakultě. Doc. Kyselák potvrdil informace ze studentské části 
akademické obce, která vnímá působení Zsolta Nagye v rámci dirigentských 
a interpretačních kurzů jako přínos pro rozvoj uměleckých aktivit. 
- doc. Kyselák zmínil téma financování připravované Mezinárodní soutěže Leoše 

Janáčka v oboru smyčcové kvarteto. Děkan HF ubezpečil senátory, že realizace 
soutěže z tohoto hlediska není v žádném případě ohrožena. 

- odb. as. MgA. Šmukař požádal o informaci ohledně restaurace Sonáta, která je 
v prostorách HF. Doc. Spilka uvedl, že fakulta registruje pohledávku ve výši cca 
180 000 korun vůči provozovateli restauračního zařízení a označil tuto situaci za 
neudržitelnou. V případě dalších prodlení bude HF JAMU nucena pravděpodobně 
přikročit k rozvázání nájemní smlouvy s provozovatelem restaurace. 
 

5. Předseda AS HF, doc. Opršál poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
Zápis vypracoval BcA. Gabriel Rovňák  
 
Verifikoval doc. Martin Opršál 


