
Zápis z ustavujícího zasedání Akademického senátu HF JAMU ze dne 21. 11. 2011 

Přítomni: prof. Jindřiška Bártová, prof. Jindřich Petráš, prof. Miloslav Jelínek, doc. Martin 
Opršál, doc. Zdeněk Šmukař, doc. Jan Zbavitel, Martin Hroch, Karel Hampl, BcA. 
Tomáš Pilař 

Host: doc. Jana Goliášová – studijní proděkanka 
 
 

 
1. Předseda volební komise doc. Opršál přivítal nově zvolené senátory a blahopřál jim 
ke zvolení ve volbách do Akademického senátu HF, které proběhly 9. listopadu 2011. 
Představil všechny členy senátu a konstatoval, že tento je usnášeníschopný. Dále oznámil, že 
jako předseda volební komise bude v souladu s Volebním a jednacím řádem AS HF JAMU 
řídit ustavující zasedání. 
 
2. Členové senátu obdrželi tištěnou verzi Volebního a jednacího řádu AS HF JAMU, a tímto 
byli obeznámeni s funkcí a pravomocemi senátu. 
 
3.  Předseda volební komise v souladu s Volebním a jednacím řádem AS HF JAMU vyhlásil 
tajnou volbu předsedy senátu. Výsledky hlasování: v 1. kole prof. Bártová získala 6 hlasů, 
prof. Petráš 1 hlas, doc. Opršál 1 hlas a 1 hlas byl neplatný.  
Na post předsedyně Akademického senátu Hudební fakulty JAMU byla zvolena prof. 
Jindřiška Bártová. 
 
4. Předseda volební komise dále vyhlásil tajnou volbu místopředsedy senátu. Výsledky 
hlasování: v 1. kole K. Hampl získal 4 hlasy, M. Hroch 2 hlasy, BcA. Pilař 2 hlasy a prof. 
Jelínek 1 hlas. Jelikož nikdo nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů, vyhlásil 
předseda komise druhé kolo volby, do kterého postoupili kandidáti s dvěma nejvyššími počty 
obdržených hlasů z prvního kola. Ve 2. kole K. Hampl získal 4 hlasy, M. Hroch 4 hlasy 
a BcA. Pilař 1 hlas. Jelikož ani ve druhém kole nikdo nezískal nadpoloviční většinu hlasů, 
vyhlasil předseda komise třetí kolo volby, do kterého postoupili kandidáti s dvěma nejvyššími 
počty obdržených hlasů z druhého kola. Ve 3. kole získal K. Hampl 6 hlasů a M. Hroch 3 
hlasy.  
Na post místopředsedy Akademického senátu Hudební fakulty JAMU byl zvolen Karel 
Hampl. 
 
5. Členové senátu se dohodli na tom, že zasedacím dnem bude středa, se začátkem jednání 
v 17 hodin. 
 
6. Různé – studijní proděkanka doc. Goliášová seznámila členy senátu s probíhající přípravou 
fakulty na reakreditaci bakalářských studijních oborů. Žádost bude podána u všech 
existujících oborů bakalářského stupně studia, kterým končí akreditace. 
AS HF JAMU bere na vědomí zprávu o přípravě reakreditace bakalářských studijních 
oborů. 
 
7. Doc. Opršál ukončil první zasedáni AS HF JAMU v novém funkčním období.  
 
 
 
        Zapsal doc. Martin Opršál 
         



 


