
Zápis ze zasedání akademického senátu HF JAMU ze dne 29. září 2010 
 

 
Přítomni: předseda AS HF JAMU doc.  Martin Opršál, doc. Jan Jiraský, Ph. D., doc. Šárka Králová, doc. Ladislav 
Kyselák, doc. Roman Novozámský, odb. as. MgA. Zdeněk Šmukař, Bca. David Hrubý, odb. as. MgA. Ing. Lucie 
Šilerová. 

 
Omluvena: BcA. Jaroslava Filipová 
 
Hosté: doc. Vít Spilka, děkan HF JAMU, ing. Jana Vondráčková, tajemnice HF JAMU 
 
 

1. Předseda AS HF JAMU doc. Opršál přivítal zúčastněné a konstatoval, že senát je usnášeníschopný. 
Zároveň oznámil, že dvěma členům senátu zanikl mandát. Jedná se odb. as. Ivanu Mikeskovou, Ph.D. a 
studenta MgA. Gabriela Rovňáka. Na základě výsledků voleb do AS HF JAMU ze dne 5. 11. 2008 
nastoupili na uvolněná místa náhradníci, a to doc. Roman Novozámský a nová zástupkyně studentů 
Lucie Šilerová. 

 
2. Volba místopředsedy AS HF 

na uvolněný post po MgA. Rovňákovi; proběhla tajná volba. 
 
V prvním kole byly následující výsledky: 
doc. Novozámský: 1 hlas 
BcA. Filipová: 1 hlas 
odb. as. Šilerová: 3 hlasy 
BcA Hrubý: 3 hlasy 
Žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu přítomných senátorů.  V prvním kole nebyl nikdo 
zvolen. Před druhým kolem volby předseda doc. Opršál připomněl, že místopředsedou se v minulosti 
tradičně stával zástupce studentů a byť toto pravidlo není kodifikováno, je výhodné jej následovat. 
 
V druhém kole byly následujicí výsledky: 
Lucie Šilerová: 6 hlasů 
David Hrubý: 2 hlasy. 
 
Místopředsedkyní AS HF JAMU byla zvolena odb. as. MgA. Ing. Lucie Šilerová. 
 

3. Návrh děkana HF JAMU na zřízení Katedry jazzové interpretace (KJI) 
Děkan doc. Spilka na úvod přednesl krátkou obhajobu návrhu, včetně návrhu potencionálního 
vedoucího – odb. as. M. M. Patrika Hlavenky. V následné diskuzi se zejména doc. Jiraský a doc. Kyselák 
dotazovali na zásadní momenty v prostorovém umístění katedry, na nutnost vzniku nové tradice a 
úvazkovou politiku nově vznikajícího pracoviště. Děkan doc. Spilka reagoval sdělením, že pro katedru 
bude dedikována učebna 322 a při nutnosti využití dalších kapacit bude akcentováno využití společných 
prostor ve čtvrtek a pátek, kdy provoz HF není již kolizní. Úvazky budou alespoň zpočátku částečně 
financovány pomocí unijního projektu „Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty 
JAMU“ č. CZ.1.07/2.2.00/07.0345. 
Návrh na zřízení Katedry jazzové interpretace byl hlasován následovně: 
pro 7 hlasů, 
proti 0,  
zdržel se: 1.  
AS HF JAMU schválil návrh děkana HF na zřízení KJI. 



 
4. Sdělení děkana o opětovné iniciaci Studentské rady, která by měla umožnit neformální setkávání 

studentů s děkanem. Diskuze k možným způsobům volby Studentské rady. Doc. Opršál uvedl, že 
nejjednodušší variantou by bylo uspořádání voleb současně s volbami do Akademického senátu HF 
JAMU na podzim 2011. 
 

5. Dlouhodobý záměr HF JAMU na období 2011 – 2015 

Materiál byl zaslán již s pozvánkou k zasedání. Tajemnice HF ing. Vondráčková připomněla, že DZ HF 

JAMU je v souladu Dlouhodobým záměrem vzdělávací, umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové, 
inovační a další tvůrčí činnosti JAMU na období 2011 – 2015, který byl schválen AS JAMU dne 
22. 9. 2010. Doc. Jiraský upozornil na několik chyb a absenci kapitoly o metodickém centru KKN. 
Vedení fakulty přislíbilo zapracování připomínek. 
Návrh na schválení Dlouhodobého záměru byl hlasován následovně: 
pro 8 hlasů, 
 proti 0, 
zdržel se 0.  
AS HF JAMU schválil Dlouhodobý záměr HF JAMU na období 2011 – 2015. Po zapracování připomínek 
bude text DZ součástí tohoto zápisu. 
 

6. Doc. Opršál poděkoval senátorům i hostům za účast a zasedání ukončil. 
 
 
 
Zapsala dne 29. září 2010 odb. as. MgA. Ing. Lucie Šilerová 
 
 
 
Verifikoval: doc. Martin Opršál 


