
Zápis ze zasedání AS HF JAMU ze dne 3. října 2011

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

Omluvena: BcA. Jaroslava Filipová

Hosté: doc. Vít Spilka, děkan HF JAMU, Ing. Jana Vondráčková, tajemnice HF JAMU

Předseda AS HF JAMU doc. Opršál přivítal zúčastněné a konstatoval, že senát je usnášeníschopný. Dále oznámil, 
že členství v senátu zaniklo studentovi Davidu Hrubému z důvodu ukončení studia na fakultě. Jelikož z 
náhradníků, kteří se ve volbách umístili na dalších místech, již nikdo není k dispozici, zůstane místo až do voleb 
neobsazeno (v souladu s čl. 4 Volebního a jednacího řádu AS HF JAMU).

1. Tajemnice fakulty Ing. Vondráčková přednesla informace o návrhu pro nové využití prostor restaurace 
Sonáta. Vzniknout má jazzová kavárna a denní bistro s kvalitním servisem. Pracovní název podniku je  
zatím Akuka (Acoustic Café). Provoz by měl být zahájen pravděpodobně v září 2012. 

2. Evaluace katedry operní režie a hudebního manažerství

Děkan fakulty doc. Spilka informoval členy AS HF o průběhu a výsledcích hodnocení KORM. Z diskuze vyplynuly  
následující  připomínky:  do  budoucna  bude  nutné  hledat  pro  obor  hudební  manažerství  nový  přístup  k 
hodnocení tohoto oboru, který díky velkému množství odborných předmětů vyžaduje jiná hodnotící kritéria než  
v případě např. instrumentálních kateder. Bylo by vhodné zopakovat evaluaci za nově nastavených kritérií  v 
horizontu dvou let.  Doc. Opršál  připomněl,  že jedním z výsledků evaluace bylo jmenování odb. as.  Šilerové  
zástupkyní vedoucího KORM s tím, že bude garantkou oboru hudební manažerství,  jako početně největšího 
studijního oboru na fakultě. Z toho faktu zpočátku vyplývala i  její  pozvání na schůze vedoucích kateder. Od  
záměru však bylo z neznámých příčin upuštěno. Doc. Kyselák zmínil, že v případech absence vedoucího katedry  
na schůzi vedení fakulty s vedoucími kateder každopádně bývá zvykem vyslat tam svého zástupce nebo jinou 
pověřenou osobu.

AS HF JAMU bere na vědomí výsledky evaluace KORM.

3. Kandidáti do Rady vysokých škol

Děkan fakulty  doc.  Spilka přednesl návrh na jmenování zástupců fakulty v RVŠ pro období 2012 -  2014: za 
studenty MgA. Pavel Lojda, za pedagogy prof. Václav Kunt.

AS HF JAMU jednomyslně schválil navržené zástupce a postupuje návrh Akademickému senátu JAMU.

4. Příprava voleb do AS HF JAMU

Předseda senátu vyhlásil termín voleb do AS HF JAMU na středu 9. listopadu 2011. Návrhové kolo proběhne v 
týdnu od 10. do 17. října 2011 (do 18 hodin). 

AS HF JAMU  jednomyslně schválil navržené termíny. Předsedou volební komise je dle čl. 6 VaJŘ AS HF JAMU 
předseda senátu doc. Opršál. Dále senát schválil nadpoloviční většinou přítomných členů (4 pro, 3 se zdrželi  
hlasování)  složení  volební  komise:  členy  budou MgA.  Ing.  Šilerová  a  doc.  Kyselák.  Předseda  komise  zajistí 
zveřejnění seznamu členů akademické obce HF JAMU na úřední desce AS HF ve vestibulu budovy HF. Zde bude  
též  umístěna  urna  pro  podávání  návrhů  na  kandidáty.  Volební  komise  podá  zprávu  o  přípravě  voleb  na  
posledním zasedání AS HF tohoto volebního období na přelomu října a listopadu.



5. Různé

Děkan fakulty doc. Spilka poděkoval členům senátu za jejich práci pro fakultu v uplynulém volebním období.

Předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

 Zapsala dne 3. října 2011 Lucie Šilerová Verifikoval: doc. Martin Opršál
       předseda AS HF JAMU


