
Zápis ze zasedání Akademického senátu Hudební fakulty JAMU  
ze dne 26. 4. 2017. 

 

Přítomni (6): 

Prof. MgA. Miloslav Jelínek, doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí, doc. Mgr. Roman Novozámský, 
BcA. Ivana Pavlů Dis., doc. MgA. Zdeněk Šmukař, prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.  

Omluveni (3): 

Mgr. BcA. Nikol Kraft, MgA. Marek Švestka, prof. Mgr. Jan Zbavitel 

Vystupující hosté (3): 

Prof. MgA. Jindřich Petráš (děkan HF), Ing. Jana Vondráčková, doc. Dana Drápelová 

Program: 

Předsedkyně AS HF JAMU prof. Barbara Maria Willi zahájila zasedání, konstatovala jeho 
usnášeníschopnost, přivítala jeho členy spolu s hosty a seznámila přítomné s programem 
zasedání. 

Body zasedání: 

• Schválení rozpočtu HF JAMU pro rok 2017 
• Přijímací podmínky doktorského studijního programu 
• Různé 

Prvním bodem zasedání bylo schválení rozpočtu HF JAMU pro rok 2017. Tajemnice 
hudební fakulty, paní Ing. Jana Vondráčková, seznámila senátory s návrhem rozpočtu HF 
JAMU pro rok 2017. Osvětlila položky výdajů a příjmů, odpověděla na otázky tykající se 
nového Mzdového předpisu JAMU a představila senátorům návrh způsobu rozdělení financí 
do jednotlivých částí HF.  

V diskuzi zazněla otázka, zda se může stát, že zaměstnanci podle nového Mzdového předpisu 
mzda poklesne – tajemnice ubezpečila přítomné, že nikoliv, mzdy budou stejné nebo 
navýšené. Akademický senát Hudební fakulty JAMU ocenil významný nárůst mezd zejména 
u odborných asistentů. Zároveň požaduje, aby vedení fakulty i akademie vyvinulo nadále tlak 
na politické zastoupení, aby se mzdy vysokoškolských pracovníků konečně dostaly na 
patřičnou úroveň. Akademický senát HF JAMU vznesl dále dotaz, jestli bude v budoucnu 
možné více ohodnotit nadprůměrnou angažovanost a mimořádné výkony pedagogů. Paní Ing. 
Vondráčková spolu s panem děkanem prof. Petrášem objasnili, že k těmto účelům bude 
sloužit Institucionální program, jakožto finanční zdroj, který bude děkan fakulty využívat 
k těmto účelům. 



Proběhlo hlasování o návrhu rozpočtu HF JAMU na rok 2017, který přítomní senátoři 
jednomyslně schválili. (ano /6/; ne /0/; zdržel se /0/) 

Druhým bodem zasedání byly přijímací podmínky doktorského studijního programu. 
Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici veškeré podklady k projednávání se toto téma 
překládá na další zasedání AS HF JAMU.  

Pod bodem různé upozornila paní předsedkyně na problém narušené nástěnky AS HF JAMU 
ve vestibulu. Vyvěšené materiálny na stávající nástěnce byly poškozeny. Bylo dohodnuto, že 
se tento problém vyřeší uzamykatelnou nástěnkou. 

 

Zapsala: BcA. Ivana Pavlů, DiS. 

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