
Zápis ze zasedání Akademického senátu Hudební fakulty JAMU ze dne  
20. 9. 2017 

Přítomni (8): 

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

Omluveni (1): 

Mgr. BcA. Nikol Kraft 

Host (1): 

Prof. MgA. Jindřich Petráš (děkan HF) 

Program: 

Předsedkyně AS HF JAMU, prof. Barbara Maria Willi, Ph. D., zahájila zasedání, konstatovala 
jeho usnášeníschopnost, přivítala jeho členy spolu s hosty a seznámila přítomné s programem 
zasedání. Z provozních důvodů změnila pořadí programu – viz níže. 

Body jednání: 

• Volby AS HF JAMU 
• Vnitřní předpisy 
• Proděkan pro vědu a výzkum HF JAMU 
• Disciplinární komise 
• Různé 

 

V prvním bodě zasedání seznámil děkan HF senátory se skutečností, že doc. Monika Holá, 
Ph.D. požádala o uvolnění z funkce  proděkana pro vědu, výzkum a dislokace.  Pan děkan pro 
tuto pozici navrhl Mgr. Petra Lyko, Ph. D. Návrh pana děkana byl Akademickým senátem HF 
jednohlasně schválen.  
(ano/8/; ne /0/; zdržel se /0/) 

Druhým bodem zasedání bylo složení Disciplinární komise HF:  
Pan děkan, prof. MgA. Jindřich Petráš, navrhl pro období 6. 10. 2017 – 5. 10. 2019 tyto členy: 
z řad pedagogů – doc. Roman Novozámský, doc. Dan Dlouhý, prof. Martin Opršál; z řad 
studentů – BcA. Ivana Pavlů, MgA. Marek Švestka, MgA. Martin Hroch. 
Toto složení disciplinární komise se schválilo 5 hlasy. 
(ano /5/; ne /0/; zdrželo se /3/) 



Třetím bodem zasedání byly vnitřní předpisy HF JAMU včetně Výroční zprávy HF za rok 
2016. 

Paní předsedkyně AS HF, prof. B. Willi, seznámila členy senátu se třemi vnitřními předpisy, 
které jsou již schválené AS JAMU.  

Paní předsedkyně a tajemnice senátu přislíbily, že připraví návrh Jednacího řádu HF, který se 
bude posléze projednávat na zasedání AS HF JAMU.  

Nastávající volby do fakultního senátu proběhnou dle stávajícího volebního řádu. 

V rámci bodu vnitřní předpisy se projednala také fakultní Výroční zpráva o činnosti za rok 
2016. 

Doc. Šmukař vznesl dotaz ohledně vzduchotechniky v aule HF (Výr. zpráva - str. 34, poslední 
bod).  Pan děkan vysvětlil členům senátu, že vzduchotechnika by se měla do konce roku 2018 
celá vyměnit. Realizace tohoto projektu je plánovaná na letní prázdniny roku 2018. 

Dále se doc. Šmukař ptal na obsah bodu Inovace předmětu formou krátkodobého pobytu 
zahraničního pedagoga (str. 15). Doc. Novozámský informoval o průběhu projektu a žádal o 
větší finanční podporu projektů v rámci FRVUČ. Pan děkan objasnil, že finanční prostředky 
do FRVUČ jsou dány konkrétním poměrem z rozpočtu, na který Hudební fakulta nemá vliv.  

Prof. B. Willi vyzvala k tomu, aby výroční zpráva mohla sloužit jako teploměr vývoje a 
kromě pozitiv také obsahovala závěry toho, co by se mělo více vyvinout do budoucna. 
Z výroční zprávy je například jen nepřímo vidět, jak stále roste administrativní, manažerská a 
administrativní zátěž pro akademické a provozní pracovníky. Zdůraznila nutnost nadále 
vyvíjet tlak na navýšení celkového rozpočtu pro vysoké školy směrem k veřejnosti  a politické 
reprezentaci.  

Doc. Šmukař informoval senát o jiném systému administrativní práce na HAMU v Praze. 
Tam je zaměstnán pracovník pro realizaci manažerské a administrativní činnosti a tuto 
vykonává pro vícero kateder jako tajemník příslušné katedry.  
Prof. M. Jelínek zdůraznil, že každý pedagog musí také pečovat o svoji uměleckou úroveň, 
aby se rozvíjel jako interpret a tak udržel kvalitu výuky ve svém oboru.  

Akademický senát zdůraznil nutnost zlepšení funkčnosti mailového doručení z adresy 
@jamu.cz a na adresu @jamu.cz. Maily dochází v mnoha případech pozdě, případně vůbec. 
To je velký problém, protože mnohdy jsou členové akademické obce nuceni reagovat rychle, 
což je ale nemožné, když e-mail dorazí např. o týden později. Fakultní senát dále apeluje na 
administrátory, aby zkoumali možnosti zjednodušení IS.  

Prof. Zbavitel opět vznesl dotaz ohledně úrovně bakalářských prací.  Pan děkan vysvětlil 
senátorům, že právě touto problematikou se bude také zabývat nový proděkan Mgr. P. Lyko, 
který vytvoří směrnici pro vypracování závěrečných prací. 

Výroční zpráva HF JAMU pro rok 2016 byla jednomyslně schválena. 
(ano /8/; ne /0/; zdrželo se /0) 



Pátým bodem zasedání byly letošní Volby do AS HF JAMU. 

Volby vyhlásí předsedkyně.  
Harmonogram voleb:  

- 10. října – 17. října se budou sbírat návrhy na kandidáty (návrhy se jménem, 
příjmením a titulem se vhazují do urny umístěné u vrátnice HF) 

- 17. října - 14:00 hod. konec vhazování návrhů do urny; členové volební komise sestaví 
seznam navrhovaných a požádají je o vyjádření 

- do 20. října se musí navrhovaní vyslovit, zda kandidaturu přijímají, či nikoli, a to 
formou písemnou (podpis u A. Horákové na sekretariátě děkana) nebo mailu na adresu 
horakova@jamu.cz 

- 24. a 25. října od 9:00 hod. do 17:00 hod. probíhají samotné volby  
- Složení volební komise: doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí, doc. Mgr. Roman 

Novozámský, BcA. Ivana Pavlů Dis., doc. MgA. Zdeněk Šmukař, Ph.D., prof. Mgr. 
Jan Zbavitel 

V bodě „různé“ projednal AS HF JAMU aktuální situaci ohledně schválení dorovnávacího 
rozpočtu vysokých škol. Vláda rozhoduje dnem 25. 9. 2017 o částce příspěvku. Pokud by byla 
pod částkou, kterou konference rektorů a ministr školství považují za minimum (3 miliardy 
Kč), je AS HF JAMU připravený podílet se na protestních akcích, které jsou předběžně 
plánované na 4. 10. 2017 v Praze a 5. 10. 2017 v Brně. 

 

Zapsala: BcA. Ivana Pavlů, DiS. 

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