
Zápis ze zasedání Akademického senátu HF JAMU ze dne 16.12.2015 
 

Přítomní:, prof. Barbara Maria Willi, Ph. D. (předsedkyně), doc. MgA. Zdeněk Šmukař, prof. 
MgA. Miloslav Jelínek, doc. Mgr. Jan Zbavitel, doc. Mgr. Roman Novozámský, Ivana Pavlů, 
DiS., BcA. Mgr. Nikol Kraft 

Omluveni: doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí, MgA. Marek Švestka 

Host: prof. MgA. Jindřich Petráš 

Třetí zasedání Akademického senátu HF JAMU proběhlo dne 16. 12. 2015. 

Prvním bodem programu zasedání bylo představení nové studentské členky Akademického 
senátu HF JAMU BcA. Mgr. Nikol Kraft, která nastupovala po Šimonovi Pavlíkovi.   

Druhým bodem programu zasedání bylo schválení Dlouhodobého záměru vzdělávací a 
tvůrčí činnosti Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění na období 2016 – 
2020.  Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti HF JAMU na období 2016 – 
2020 členové senátu jednohlasně schválili.  

Třetím bodem programu zasedání bylo schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru 
vzdělávací a tvůrčí činnosti Hudební fakulty JAMU pro rok 2016. 

V rámci diskuze bylo upřesněno, že se v budoucnu počítá s možnosti rozšíření Metodického 
centra o další obory (nejen klavír). Prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. upozornila na stále 
trvající problém v systému financování ze strany ministerstva, kde vysoké umělecké školy, 
které investují do rozvoje například otevřením nových, inovativních oborů nejsou odměněny, 
ba naopak znevýhodněny. Návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí 
činnosti Hudební fakulty JAMU pro rok 2016 členové senátu jednohlasně schválili.  

Pod bodem „různé“ přednesla BcA. Mgr. Nikol Kraft  AS HF JAMU své návrhy zlepšení  
návštěvnosti orchestrálních koncertů. Navrhla inovovat webové stránky HF a zlepšit 
propagaci orchestrálních koncertů posluchačů JAMU z důvodu jejich nízké návštěvnosti. 
Navrhla, že by se této propagace mohla zhostit KHP  Hudební fakulty, případně by mohla 
filharmonie, která na koncertě hraje (doprovází sólistu z řad studentů), koncert zařadit do 
programu na svých webových stránkách. Předmětem diskuse byl i návrh možnosti vzniku 
Orchestrálních koncertních řad pod záštitou HF JAMU. AS HF JAMU pověřil pracovní 
skupinu ve složení prof. J. Petráš, Doc. J. Zbavitel a Bca. Mgr. Nikol Kraft s vypracováním 
strategie lepší podpory orchestrálních koncertů.  

AS HF JAMU stanovil termín děkanských voleb na dny 26. a 27.dubna 2016  

Sepsala:   Ivana Pavlů, DiS. 

Verifikovala:   prof. Barbara Maria Willi, Ph. D. 
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