
Zápis ze zasedání Akademického senátu HF JAMU  
ze dne 20. dubna 2011 

 
 
Přítomni: předseda AS HF JAMU doc. MgA. Martin Opršál, doc. Šárka Králová, doc. Ladislav Kyselák, odb. as. 
MgA. Zdeněk Šmukař, odb. as. MgA. Ing. Lucie Šilerová 
 
Omluveni: doc. Jan Jiraský, Ph. D, doc. Roman Novozámský, BcA. David Hrubý, BcA. Jaroslava Filipová 
 
Host: doc. Vít Spilka, děkan HF JAMU  
 
 
1. Předseda AS HF JAMU doc. Opršál přivítal zúčastněné a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.  
 
 
2. Schválení výroční zprávy o činnosti HF JAMU za rok 2010 
 
Členové AS HF JAMU byli seznámeni s obsahem a kapitolami výroční zprávy o činnosti HF JAMU za rok 2010. 
Během následující diskuze padlo zásadní téma k dalšímu projednání: 

1. Otázka diferenciace stipendií doktorandů: V současnosti HF zachovává částku 
plynoucí za každým prezenčním studentem DSP bez rozdílu. Stipendia by však 
mohla být ve výjimečných případech odstupňována. Doc. Kyselák však namítl, že je 
v současnosti výška stipendia nedostatečná pro případné osamostatnění studentů. 
Proto by nebylo vhodné k diferenciaci přistupovat. 

 
Přítomní členové AS HF JAMU poté jednomyslně schválili výroční zprávu o činnosti HF JAMU za rok 2010. 
 
3. Rozpočet HF JAMU pro rok 2011 – část neinvestiční 
 
Členové AS HF JAMU byli seznámeni s rozpočtem HF pro rok 2011. V tomto rozpočtu, vzhledem k obecné 
finanční krizi a následnému snížení finančních prostředků ve veřejných rozpočtech, došlo k propadu o 12,6 %. I 
přesto došlo k navýšení hodinové mzdy pro externisty z částky 120,- Kč/hod. na 150,- Kč/hod. 
 
Přítomní členové AS HF JAMU jednomyslně schválili neinvestiční část rozpočtu HF JAMU pro rok 2011.  
 
AS HF JAMU dále zmocňuje tajemnici HF Ing. Janu Vondráčkovou k eventuálním úpravám a přesunu částek 
v rozpočtu pro rok 2011.  
 
 
4. Různé 
 

1. Koncepce vnitřní evaluace HF JAMU: děkan HF JAMU Spilka informoval členy 
senátu o proběhlé evaluaci Katedry bicích nástrojů a Katedry operní režie a 
hudebního manažerství. Dále informoval o celkové koncepci evaluace a její 
metodice.  

2. Vnitřní evaluace KORM: děkan HF JAMU Spilka informoval, že evaluace dosud 
nebyla uzavřena, a přislíbil její předložení pro další zasedání AS HF JAMU. Děkan 
konstatoval, že do budoucna bude nutné nastavit proces a podmínky evaluace tak, 
aby vyhovovaly i potřebám oboru hudební manažerství. 



3. Vnitřní evaluace KBN: AS HF byl seznámen s hodnocením KBN.  
4. Elektronický rozvrh hodin pro ak. rok 2011/2012: AS HF JAMU navrhl možné 

zlepšení při tvorbě budoucího rozvrhu hodin pro HF. Proces by se výrazně usnadnil 
a zefektivnil, pokud by mohlo být využito systému SIS či jiného plánovacího 
nástroje. Systém by tak mohl vygenerovat rozvrhy pro jednotlivé 
místnosti/studenty. 

5. Zadávání závěrečných bak./dipl. prací a absolventských projektů: proces zadávání 
kvalifikačních prací by byl usnadněn využitím elektronické podoby zadávacích 
formulářů (nikoliv ruční vypisování). 

 
5. Předseda AS HF poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání AS HF JAMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 20. dubna 2011 odb. as. MgA. Lucie Šilerová 
 
 
 
 
Verifikoval: Doc. Martin Opršál 


