
Zápis ze zasedání AS HF JAMU ze dne 28. 4. 2010

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

1. Předseda akademického senátu doc. Opršál přivítal senátory a hosty a konstatoval, že senát 
je usnášeníschopný.

2. Ing. Vondráčková představila návrh rozpočtu neinvestičních nákladů HF JAMU na rok 
2010, který AS HF v rámci svých kompetencí schvaluje. Zmínila zvýšenou podporu studentů 
doktorského stupně studia, která může být studentům poskytnuta fotmou stipendia na podporu 
jejich projektů a za mimořádné výsledky v rámci studia. 
Doc. Spilka – v diskusi zdůraznil význam projektů vědy a výzkumu na HF. Aktivita v této 
oblasti je důležitá, kromě samotné vědecké hodnoty, zejména z důvodu financovaní fakulty ze 
strany ministerství školství, které financuje vysoké školy právě dle výsledků v této oblasti. 
Uvedl, že z hlediska financování interpretační umění stále není postaveno na stejnou úroveň 
jako výzkum a vývoj.  Doc.  Spilka  upozornil  na  možnost  seznámení  se  s projekty vědy a 
výzkumu na webových stránkách HF.
BcA.  Rovňák  –  dotaz  na  důvody  vzrůstajících  nákladů  provozu  Astorky.  Navíc  jsou 
pronajímány  prostory  ve  3.  patře  jiným  subjektům,  co  v minulém  roce  nebylo.  Ing. 
Vondráčková reagovala informací, že v uvedených prostorách působí právě jedno z oddělení 
vědy  a výzkumu,  které  tam pracuje  na  svých  projektech.  Jde  tedy  o bezplatné  využívaní 
prostor školy. Druhý dotaz se týkal stavu financování školy z jiných než státních zdrojů. Ing. 
Vondráčková informovala o společnosti Starobrno, která podporuje JAMU, a dále o zdrojích 
z nadací,  případně  soukromých  darů.  Tyto  prostředky jsou dlouhodobě spravovány a jsou 
k dispozici pro speciální příležitosti, k potřebám školy a studentů. 
Ve veřejném hlasování senát návrh rozpočtu neinvestičních nákladů HF JAMU na rok 
2010 jednomyslně schválil. 

3. Doc. Spilka představil senátu Výroční zprávu HF JAMU o činnosti a hospodaření za 
rok 2009. Připomněl dosažené výsledky studentů fakulty na mezinárodních soutěžích. Dále 
informoval o evaluaci na katedře klávesových nástrojů. 
BcA. Rovňák – nedostatečné informování o evaluaci ve výroční zprávě, kde je sice podrobně 
zmíněn způsob evaluace, avšak nejsou nastíněny poznatky, které z ní vyplývají. Doporučil, 
aby od příštího roku zpráva obsahovala alespoň základní statistické údaje výsledků evaluace. 
BcA. Filipová – dotaz, zda můžou být výsledky evaluace zveřejneny na webových stránkach 
HF. Doc. Spilka uvedl, že se jedná o vnitřní evaluaci, určenou po potřeby HF JAMU. Členům 
akademické obce JAMU je však zpráva k dispozici na děkanátu HF.   
Ve  veřejném  hlasování  senát  Výroční  zprávu  HF  JAMU  za  rok  2009  jednomyslně 
schválil. Zároveň žádá vedení HF JAMU o její zveřejnění na internetových stránkách fakulty. 
 



4.  Různé. Doc. Spilka – problém s nedostatkem prostor pro výuku na HF JAMU. Částečně 
vyplývá i z toho, že některí pedagogové mají třídy dle rozvrhu zablokovány na více hodin, 
než kolik reálně vyučují  (třídy pak využívají studenti, případně korepetitoři). Doc. Kyselák 
upozornil,  že  třídy  jsou  v první  řadě  určeny  pro  výuku.  Senát  souhlasí  s tímto  názorem 
a vyzývá pedagogy ke sjednocení rozvrhů s časy skutečně odučenými ve třídách, aby tyto 
ve zbylých termínech mohly být využívány na realizaci další výuky.  Doc. Kyselák dále 
upozornil na nevyhovující prostorové podmínky ve violové tříde, a také na narušování výuky 
v této třídě ze strany studentů cvičících v prostorách sousedící šatny. 

BcA.  Hrubý –  dotaz  na  stav  realizace  koncertní  agentury  JAMU,  o kterou  usiluje 
rektor. Doc. Spilka uvedl, že by šlo o celoškolskou záležitost,  která je zatím v počátečním 
stadiu. 

BcA.  Rovňák – dotaz  na údajné změny ve vedení  JAO. Doc.  Spilka potvrdil,  že 
připravuje změny na uvedené pozici.  Členové senátu na zasedání vyzvali  předsedu doc. 
Opršála,  aby  v průběhu  května  2010  svolal  zasedání  senátu,  které  by  se  zabývalo 
výhradně situací v JAO.

Odb.  as.  Šmukař  –  dotaz  na  spolupráci  JAMU  s územními  orgány.  Doc.  Spilka 
vyzdvihl zejména spolupráci s Magistrátem města Brna a jeho podporu HF JAMU, speciálně 
Soutěže Leoše Janáčka.

Doc.  Opršál  a doc.  Spilka  -  poděkování  zainteresovaným  katedrám  za kvalitní 
umělecké výkony a celkově úspěšné uvedení opery D. Cimarosy Tajné manželství.

5. Doc. Opršál poděkoval senátorům i hostům za účast a zasedání  ukončil.  

Zápis vypracoval BcA. Gabriel Rovňák

Verifikoval Doc. Martin Opršál


