
Zápis ze zasedání Akademického senátu Hudební fakulty JAMU 
ze dne 27. 3. 2017. 
  
Přítomni (7): 
prof. MgA. Miloslav Jelínek, doc. Mgr. Roman Novozámský, 
BcA. Ivana Pavlů Dis., doc. MgA. Zdeněk Šmukař, MgA. Marek 
Švestka, prof. Barbara Maria Willi, Ph. D., prof. Mgr. Jan 
Zbavitel 
Omluveni (2): 
Mgr. BcA. Nikol Kraft, doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí 
Hosté (3): 
MgA. Jana Goliášová (proděkan pro věci studijní a pedagogické), 
prof. MgA. Jindřich Petráš (děkan HF), Ing. Zdeňka Vlachovská 
(Produkční Komorní opery HF) 
  
Program: 
Předsedkyně AS HF JAMU prof. Barbara Maria Willi zahájila 
zasedání, konstatovala usnášeníschopnost senátu, přivítala jeho 
členy spolu s hosty a seznámila přítomné s programem zasedání a 
s jeho pořadím obsahových bodů. 
Plánovanými body zasedání byly: 
• Účast orchestru na projektech Komorní opery JAMU 
• Přijímací podmínky doktorského studijního programu 
• Různé 
  
Prvním bodem zasedání byla účast JAO na projektech Komorní 
opery JAMU a fungování orchestru JAO v rámci předmětu 
orchestrální hra.  
Prof. Zbavitel informoval fakultní senát o problému s 
nedostatkem hráčů JAO (Janáčkův akademický orchestr): 
momentální stav obsazení je poloviční, než tomu byl například 
před dvěma lety. Vyvstává tak problém s realizací pravidelných 
koncertů JAO v rámci předmětu "Orchestrální hra".  
Děkan HF, prof. Petráš, sdělil senátu, že vzniklá situace s malým 
počtem hráčů v orchestru se řeší harmonizací dramaturgických 
plánů komorní opery a JAO.   



Na podzim letošního roku plánuje HF velký orchestrální koncert k 
70. výročí založení JAMU. Zároveň Komorní opera uvede titul ve 
verzi pro dva klavíry a bicí, tudíž nebude třeba orchestru. 
Ing. Vlachovská vyjádřila svůj postoj ke vzniklé situaci a k 
argumentům prof. Zbavitele. Navrhla, aby JAO předložil svůj 
dramaturgický plán před každou následující sezónou a potvrdila 
svůj zájem o konstruktivní řešení vhodnou formou volby titulů 
komorní opery.  
Prof. Zbavitel potvrdil rovněž svůj zájem o harmonizaci 
dramaturgických záměrů orchestru s komorní operou.  
Fakultní senát doporučuje projednat tuto záležitost dále s 
uměleckou radou.  
  
Dalším bodem zasedání byly přijímací podmínky doktorského 
studijního programu.  
Doc. Goliášová seznámila přítomné s momentální situací, kdy se 
veškeré podklady pro výše zmíněné podmínky připravují a 
požádala senát o odložení této problematiky na další zasedání. 
  
Posledním bodem zasedání (různé) byla příprava následujícího 
pracovního setkání AS JAMU a fakultních senátů, které se 
uskutečnilo vzhledem k zavedení nového Vnitřního řádu JAMU a 
nového Mzdového předpisu. Prof. Willi, prof. Petráš a BcA. Pavlů 
se po skončení zasedání AS HF přemístili na DiFa, kde toto 
setkání proběhlo. 
  
  
Zapsala: BcA. Ivana Pavlů, Dis. 
Verifikovala: prof. Barbara Maria Willi, Ph. D. 
 


