
Zápis ze zasedání Akademického senátu HF JAMU ze dne 26. 9. 2016 
 

Paní předsedkyně prof. Barbara Maria Willi zahájila zasedání AS HF JAMU, konstatovala 
usnášeníschopnost a přivítala jeho členy spolu s panem děkanem prof. Jindřichem Petrášem, 
ohlásila omluvu Mgr., BcA. Nikol Kraft a doc. Tomáše Krejčího.  

Prvním bodem zasedání bylo schválení Výroční zprávy o činnosti HF JAMU za rok 2015. 
Jelikož ve zprávě nebyla zapsána všechna ocenění ze soutěží, která posluchači HF obdrželi, 
bylo navrženo toto řešení: Vedoucí kateder budou informovat posluchače o tom, že mají svá 
ocenění hlásit paní Aleně Horákové, a to co nejdřív po obdržení ceny. Výroční zpráva HF 
JAMU za rok 2015 byla jednomyslně schválena.  

Druhým (zásadním) bodem zasedání byla otázka finančního ohodnocení pedagogů HF 
JAMU.  

AS HF konstatuje, že podfinancování uměleckých vysokých škol má kritický dopad na 
mzdovou situaci jak interních tak externích pracovníků HF JAMU. Za současných podmínek 
se velmi těžce udržuje kvalita uměleckého školství. AS HF JAMU považuje nutnost slíbeného 
dorovnání rozpočtu za víc než urgentní a považuje výrazné navýšení rozpočtů vysokých škol 
v ČR za bezpodmínečný předpoklad udržení kvality a renomé českého uměleckého 
vzdělávacího systému.  

Hudební fakulta nutně potřebuje externí pracovníky. Ovšem za současných mzdových 
podmínek nelze zaměstnat dostatečně kvalitního pedagoga. Proto AS HF JAMU důrazně žádá 
vedení fakulty HF JAMU o navýšení mzdy externích pracovníků. Mzda by měla dosahovat 
minimálně 250 Kč na hodinu, což zhruba odpovídá platu externího pedagoga na konzervatoři.  

Prof. Jindřich Petráš dodá na příští schůzi analýzu současného stavu mzdových podmínek 
externích pracovníků a bude senát informovat o možnostech řešení. 

Třetím bodem zasedání bylo sdělení děkana HF JAMU, prof. Jindřicha Petráše, který 
informoval členy akademického senátu HF JAMU o potřebě zavedení nové funkce proděkana 
pro kvalitu, která bude obsazená Mgr. Janem Přibilem (katedra jazzové interpretace). Členové 
AS HF JAMU se k této skutečnosti vyjádřili kladně.  

Čtvrtým bodem zasedání bylo seznámení členů senátu s blížícími se oslavami 70. výročí 
založení JAMU a jejich průběhem. Prof. Petráš přednesl koncept oslav. Zahájení se uskuteční 
na Slavnostním zasedání akademických senátů 24. 3. 2017 v DNO – HDL. Dále proběhnou  
2 orchestrální koncerty, na kterých vystoupí vynikající absolventi a studenti JAMU. Během 
roku budou probíhat menší koncerty komorních seskupení, na různých místech. Například 
před HF JAMU, v Atriu DNO, ve Vaňkovce a podobně. Ve spolupráci s DIFA pak např. 
velká pouliční akce, či slavnostní závěrečný koncert. Prof. Willi navrhla uspořádání 
slavnostního koncertů pedagogů HF a také koncertního maratonu, na kterém by vystoupilo 
symbolických 70 hudebníků. Na prezentaci oslav se bude podílet tisk, televize a jiná média. 



Na vytvoření televizních spotů byly navrženi: prof. MgA. Jindřich Petráš, prof. Alena 
Štěpánková-Veselá prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., MgA. David Mareček, PhD. a prof. 
MgA. Miloslav Jelínek,. 

 
Pod bodem různé informoval děkan HF JAMU, prof. J. Petráš o zadání loga JAMU. Dále 
odpověděl na dotaz předsedkyně senátu, která se ptala na pokroky ve věci zlepšení 
návštěvnosti orchestrálních koncertu JAO. Prof. Petráš a prof. Zbavitel informovali senátory o 
novém modelu orchestrálních koncertů. Koncerty budou selektovány. Podle důležitosti a 
velikosti se budou konat v různých koncertních sálech. Magisterské koncerty absolventů 
KKDR pro velké obsazení orchestru se budou konat v Besedním domě, ročníkové koncerty 
pro komorní obsazení orchestru pak v Divadle na Orlí. 
 
Zasedání se účastnili: 
Členové AS HF: 

• prof. Barbara Maria Willi, Ph. D. 

• prof. Mgr. Jan Zbavitel 

• doc. MgA. Zdeněk Šmukař 

• doc. Mgr. Roman Novozámský 

• prof. MgA. Miloslav Jelínek 

• MgA. Marek Švestka 

• BcA. Ivana Pavlů, DiS. 

Host: 

• Prof. MgA. Jindřich Petráš 

Omluvení členové AS: 

• doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí 

• Mgr. BcA. Nikol Kraft 

 

Zapsala: BcA. Ivana Pavlů, DiS. 

 

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