
Zápis ze zasedání Akademického senátu HF JAMU 
 
Zasedání Akademického senátu HF JAMU proběhlo dne 17. 2. 2016 

Paní předsedkyně zahájila zasedání AS HF JAMU, konstatovala usnášeníschopnost a přivítala 
jeho členy, ohlásila omluvu T. Krejčího a přivítala hosty - doc. Mgr. Petra Francána a Mgr. 
Martina Prokeše. 

Prvním (aktuálním) bodem zasedání byla informace o stavu věcí v problematice 
plagiátorství disertační práce MgA. Lukáše Hurtíka, PhD., absolventa doktorského studijního 
programu Interpretace a teorie interpretace pod názvem Leoš Janáček očima varhaníka. 
Předsedkyně senátu seznámila členy s průběžnou zprávou děkana HF ze dne 16. 2. 2016, 
která byla adresovaná na předsedy AS JAMU a AS HF JAMU a kterou členové AS HF 
JAMU obdrželi mailem. Děkan HF informuje, že zadal vypracování pěti odborných posudků 
expertní komisi ve složení: prof. J. Bártová, prof. L. Faltus, prof. M. Štědroň, prof. V. Tichý a 
doc. J. Zahrádka. Informuje také o negativním výsledku plagiátorského univerzitního 
programu.  Předsedkyně AS HF JAMU seznámila členy AS HF JAMU s dopisem prof. Aleny 
Štěpánkové-Veselé ze dne 16. 1. 2016 

Problém plagiátorství části disertační práce L. Hurtíka se bude projednávat na dalším zasedání 
AS HF JAMU, které se bude konat, jakmile budou předloženy odborné posudky.  
 

Druhým (aktuálním) bodem jednání byl právní výklad šestiměsíční lhůty pro konání AS HF 
JAMU v § 26 odst. 3 zákona o vysokých školách, kteroužto problematiku otevřel doc. Mgr. 
Petr Francán.  

Dle názoru právníka JAMU Mgr. Martina Prokeše AS HF JAMU neporušil zákon a je plně 
funkční. Existuje ovšem opačný právní názor, který získal doc. Francán mimo JAMU. AS HF 
JAMU tento názor neměl v době jednání písemně k dispozici a pověřil Mgr. Martina Prokeše 
případným dalším jednáním s jeho autorkou.  

Třetím (hlavním) bodem zasedání bylo sestavení harmonogramu „volby děkana“ HF pro 
funkční období 16. 11. 2016 – 15. 11. 2020. AS HF JAMU sestavil v součinnosti s Mgr. 
Martinem Prokešem harmonogram volby v souladu s částí čtvrtou volebního a jednacího řádu 
AS HF JAMU. Členové diskutovali o jednotlivých bodech návrhu a dohodli se na jeho 
konečné podobě-viz příloha. 

Pod bodem různé se řešila obecná problematika plagiátorství a porušování autorských práv. 
Dále probíhala diskuze o dalších otázkách fungování akademického života, které by se 
v budoucnosti měly projednávat na AS HF JAMU, a to specifický charakter hudebně-
interpretačního výzkum, problematika fungování webu a nutná inovace webových stránek 
HF.  

Paní předsedkyně ukončila zasedání. 



Zasedání se zúčastnili: 

1) členové AS HF JAMU 

• prof. Barbara Maria Willi, Ph. D. 
• doc. MgA. Zdeněk Šmukař 
• prof. MgA. Miloslav Jelínek 
• doc. Mgr. Jan Zbavitel 
• doc. Mgr. Roman Novozámský 
• MgA. Marek Švestka 
• Ivana Pavlů, DiS. 
• BcA. Mgr. Nikol Kraft 

2) omluvení členové AS HF JAMU 

• doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí 

3) hosté 

• Mgr. Martin Prokeš 
• doc. Mgr. Petr Francán 

 

Zapsala:   Ivana Pavlů, DiS. 

 

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