
Zápis ze zasedání Akademického senátu HF JAMU ze dne 16. 3. 2016 
 

Paní předsedkyně, prof. B. M. Willi, Ph.D., zahájila zasedání AS HF JAMU, konstatovala 
usnášeníschopnost a přivítala jeho členy a hosty. Ohlásila omluvu Mgr. BcA. Nikol Kraft. 

Prvním (aktuálním) bodem zasedání bylo představení nové členky a zároveň předsedkyně 
oborové rady HF JAMU doc. MgA. Mgr. Moniky Holé, Ph.D. 
Doc. Holá nastínila hrubý náčrt plánované činnosti ve své nové funkci. 

Druhým (aktuálním) bodem byl příspěvek paní prof. Aleny Štěpánkové – Veselé.  
Prof. Veselá se vyjádřila k problematice plagiátorství a mluvila o genezi svého vztahu s paní 
prof. Klugarovou. Pan děkan, prof. J. Petráš, představil kroky k řešení problému plagiátorství 
a k prevenci podobných situací (zavedení nové etické komise). Představil taktéž řešení 
konkrétního případu, kde inkriminovaná část disertační bude ve stud. systému IS 
znepřístupněná a tento krok komentován oficiálním vyjádřením oborové rady. Prof. Veselá 
připomněla dalšího doktoranda prof. Klugarové, jehož disertační práci nepřijali k obhajobě 
oba oponenti. Byla diskutována problematika osobních ingrediencí a jejích vliv na pracovní 
vztahy. 
Prof. A. Veselá zdůraznila svůj požadavek návratu do UR HF JAMU.  

 

Třetím (aktuálním) bodem zasedání bylo seznámení s plánovanými změnami webových 
stránek HF JAMU a inovace vizuální tváře JAMU. V současnosti řeší tuto problematiku dvě 
skupiny. Grafickou stránku má na starosti David Lobpreis, který momentálně připravuje 
prezentaci nového vzhledu stránek a stránku obsahovou zajišťuje prof. PhDr. Josef Kovalčuk. 
Přítomní senátoři byli požádáni o nápady, jak vylepšit stav webových stránek. Navrženo bylo 
zpřehlednění, optimalizace webu pro mobilní a tabletová zařízení, nová grafika, dále také vize 
jednotlivých aktualizovaných záložek pro Komorní operu, Janáčkův komorní orchestr, 
koncerty s využitím fotogalerie a videa z koncertů, inscenací, výuky apod. za účelem lepší 
prezentace HF veřejnosti a uchazečům o studium. Byl vznesen také návrh aktualizovat a lépe 
využít stránky Divadla na Orlí pro absolventy KZP a KKDOR. Konkrétněji se AS HF JAMU 
touto problematikou bude zabývat na některém z dalších zasedání. 

Čtvrtým (aktuálním) bodem zasedání bylo téma internacionalizace, jejímž účelem je zvýšit 
kompatibilitu a konkurenceschopnost JAMU se školami v zahraničí. Předsedkyně senátu, 
prof. B. M. Willi, Ph.D., představila projekt vybavení školy pro zahraniční studenty, 
opakování projektu Mezinárodní semestr staré hudby na JAMU a nový projekt: joint 
programme (společný, mezinárodní studijní program) s Královskou hudební konservatoří 
(Royal Conservatoire of Music) v nizozemském Den Haagu v oborech staré hudba a následně 
elektro-akustická kompozice. Vize je taková, že budoucí studenti magisterského studia obou 
škol budou jeden rok studovat v na jedné univerzitě a druhý rok na druhé a obdrží dva 
diplomy, z každé univerzity jeden. Záměr internacionalizace včetně Mezinárodního semestru 



staré hudby a záměr Joint Programme staré hudby a elektro-akustické hudby byly jednohlasně 
schválení všemi přítomní senátoři.  

Pátým (aktuálním) bodem zasedání byla otázka skončení funkčního období členů senátu HF 
pro nečinnost. Toto téma bylo otevřené a popsané již v předchozí zprávě AS HF JAMU. Jako 
erudovaná osoba byl pro tuto věc přizván Mgr. Martin Prokeš, který vysvětlil svůj právní 
názor na zasedání přítomným členům. Po zvážení stanoviska JUDr. Veroniky Kudrové PhD. 
setrval Mgr. Prokeš na původním stanovisku, které i paní doktorka Kudrová uznala jako 
smysl dávající výklad. 

 

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 
• doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí 
• MgA. Marek Švestka 
• Ivana Pavlů, DiS. 

2) omluvení členové AS HF JAMU 

• Mgr. BcA. Nikol Kraft 

3) hosté 

• prof. MgA. Jindřich Petráš 
• doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. 
• Mgr. Martin Prokeš 
• prof. Alena Štěpánková – Veselá 
• MgA. Tomáš Cafourek 

 

Zapsala: Ivana Pavlů, DiS. 

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