AMU/22/011447
Zápis ze zasedání UR HAMU dne 12. 5. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.

Úvodní slovo děkana

2.

Schválení předloženého programu jednání

3.

Habilitační řízení – PhDr. MgA. Josef Záruba - Pfeffermann, Ph.D.,
obor Hudební umění - hudební teorie, Filosofická fakulta UK, Ústav
pro dějiny umění

4.

Habilitační řízení – MgA. Jan Hudeček, Ph.D., obor Hudební umění –
fagot, HAMU Praha

5.

Habilitační řízení – MgA. Martin Bárta, obor Hudební umění – zpěv,
HAMU Praha

6.

Akreditační spisy (navazujících magisterských SP v Aj)
NMgr. SP Jazzová hudba v Aj
NMgr. SP Taneční věda v Aj

7.

Vyjádření se k návrhům děkana jmenovat vedoucí kateder od 1. 7.
2022

8.

Plán realizace Strategického záměru HAMU 21+ pro rok 2022

9.

Informace proděkana pro uměleckou činnost (komise)

10.

Různé

1. Úvodní slovo děkana
Děkan prof. Ivan Klánský přivítal členy Umělecké rady HAMU (dále jen UR HAMU)
v novém složení, které odpovídá jmenování členek a členů UR HAMU od 1. 2. 2022.
Omluvil nepřítomné a konstatoval, že je přítomno 19 členů UR HAMU z 24, tedy je
UR HAMU usnášeníschopná.
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2. Schválení programu jednání
Děkan prof. Ivan Klánský seznámil UR HAMU s programem jednání. Dále umožnil
členům UR HAMU předložit pozměňovací návrhy k programu. Na závěr vyzval
k hlasování o navrženém programu.
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 24
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 13
Počet přítomných: 19
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Program byl v navržené podobě schválen.
Před zahájením projednávání dalších bodů se na jednání dostavil prof. Václav
Bernášek, tedy se počet členů UR HAMU zvýšil na 20.
3. Habilitační řízení – PhDr. MgA. Josef Záruba - Pfeffermann, Ph.D., obor
Hudební umění - hudební teorie, Filosofická fakulta UK, Ústav pro dějiny
umění
Prof. Leoš Čepický představil UR HAMU uchazeče o habilitační řízení PhDr. MgA.
Josefa Zárubu - Pfeffermanna, Ph.D. Předseda habilitační komise prof. PhDr. Jiří
Štilec, CSc. seznámil přítomné členy UR HAMU s průběhem jednání habilitační
komise, které se konalo dne 19. dubna 2022. Komise zasedala ve složení:
předseda prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc., pedagog HAMU Praha, interní člen komise;
členové: prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., vedoucí Katedry hudební teorie,
Hudební a taneční fakulta AMU v Praze, interní člen komise; Mgr. Jaromír Javůrek,
Ph.D., ředitel MHF Leoše Janáčka, externí člen komise; Ing. Daniel Sobotka, ředitel
FOK, externí člen komise. Prof. PhDr. Jindřiška Bártová, pedagožka katedry
hudebních a humanitních věd JAMU, externí členka komise byla omluvena.
Předseda prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. sdělil, že oponentské posudky vypracovali
PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. (Institut umění, Divadelní ústav), PhDr. Pavel
Horák, Ph.D. (ředitel umělecké školy Boni Pueri) a Ing. Roman Bělor (ředitel
festivalu Pražské jaro). Dále předseda habilitační komise uvedl, že všechny tři
posudky hodnotí dosavadní uměleckou, publikační a pedagogickou činnost
uchazeče PhDr. MgA. Josefa Záruby - Pfeffermanna, Ph.D. kladně. K posudkům
doplnil, že PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. navrhuje, aby se autor podrobněji
vyjádřil ke konceptu své práce a co v ní hodnotí jako největší osobní přínos z
hlediska oboru, ve kterém se habilituje. Posudky oponentů PhDr. Pavla Horáka,
Ph.D. a Ing. Romana Bělora obsahují poznámky, které jsou spíše komentováním
než kritikou a doporučují pokračovat v habilitačním řízení. Poté přednesl stanovisko
komise, která se tajným hlasováním usnesla na návrhu, že má být uchazeč
jmenován docentem (podrobněji viz Stanovisko komise).
PhDr. MgA. Josef Záruba - Pfeffermann, Ph.D. přednesl docentskou přednášku s
názvem Mezi hudbou a obrazem aneb Ut pictura musica. V rámci rozpravy
vystoupili s komentáři, dotazy a hodnoceními: prof. Jiří Štilec, prof. Václav
Bernášek a prof. Ivan Klánský a prof. Ivan Kusnjer.
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 24
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 13
Počet přítomných: 20
Pro: 19
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Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení:
UR HAMU doporučuje rektorce AMU jmenovat PhDr. MgA. Josefa Zárubu Pfeffermanna, Ph.D. docentem v oboru Hudební umění – hudební teorie.
Před zahájením projednávání dalších bodů se na jednání dostavil Mgr. Filip
Magram a zároveň jednání opustil prof. Jaromír Havlík, tedy počet členů UR
zůstal nezměněn.
4. Habilitační řízení – MgA. Jan Hudeček, Ph.D., obor Hudební umění –
fagot, HAMU Praha
Prof. Leoš Čepický představil UR HAMU uchazeče o habilitační řízení MgA. Jana
Hudečka, Ph.D. Předseda habilitační komise prof. Vlastimil Mareš seznámil
přítomné členy UR HAMU s průběhem jednání habilitační komise, které se konalo
dne 9. března 2022. Komise zasedala ve složení: předseda prof. Vlastimil Mareš,
pedagog HAMU Praha, interní člen komise; členové: prof. Jiří Hlaváč, pedagog
katedry dechových nástrojů, Hudební a taneční fakulta AMU v Praze, interní člen
komise; prof. František Herman, odborník z oboru, externí člen komise; prof. Mgr.
Václav Kunt, pedagog katedry dechových nástrojů, JAMU Brno, externí člen
komise; MgA. Josef Makarovič, Filharmonie Brno, externí člen komise.
Předseda prof. Vlastimil Mareš sdělil, že oponentské posudky vypracovali prof. Jiří
Seidl (odborník z oboru); doc. Mgr. Roman Novozámský (ved. katedry dechových
nástrojů JAMU); MgA. Václav Fürbach (Symfonický orchestr h. m. Prahy FOK
Praha). Dále předseda habilitační komise uvedl, že všechny tři posudky hodnotí
dosavadní uměleckou, publikační a pedagogickou činnost uchazeče MgA. Jana
Hudečka, Ph.D. kladně. Poté přednesl stanovisko komise, která se tajným
hlasováním usnesla na návrhu, že má být uchazeč jmenován docentem
(podrobněji viz Stanovisko komise).
MgA. Jan Hudeček, Ph.D. přednesl docentskou přednášku s názvem Ideje české
fagotové školy v náhledu na francouzskou oborovou literaturu 20. století. V rámci
rozpravy vystoupili s komentáři, dotazy a hodnoceními: prof. Václav Bernášek a
prof. Ivan Klánský, prof. Ivan Kusnjer, prof. Barbara Maria Willi, Mgr. Filip Magram,
Jiří Teml, MgA. Jan Simon, prof. Hanuš Bartoň a doc. Mgr. Michal Kaňka.
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 24
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 13
Počet přítomných: 20
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
UR HAMU doporučuje rektorce AMU jmenovat MgA. Jana Hudečka, Ph.D.
docentem v oboru Hudební umění – hoboj.
5. Habilitační řízení – MgA. Martin Bárta, obor Hudební umění – zpěv,
HAMU Praha
Prof. Leoš Čepický představil UR HAMU uchazeče o habilitační řízení MgA. Martina
Bártu. Předseda habilitační komise prof. MgA. Ivan Kusnjer seznámil přítomné
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členy UR HAMU s průběhem jednání habilitační komise, které se konalo dne 2.
května 2022. Komise zasedala ve složení: předseda prof. MgA. Ivan Kusnjer,
pedagog HAMU Praha, interní člen komise; členové: prof. Magdalena Hajóssyová,
pedagožka ZOR HAMU, interní členka komise; doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.,
vedoucí Katedry sólového zpěvu, Fakulta umění Ostravské univerzity, externí
členka komise; Jiřina Marková-Krystlíková, emeritní sólistka Národního divadla,
externí členka komise; doc. MgA. Svatava Luhanová, pedagožka Konzervatoře
Plzeň, externí členka komise. Předseda prof. MgA. Ivan Kusnjer sdělil, že
oponentské posudky vypracovali PhDr. Radmila Hrdinová (divadelní a hudební
kritička); Dana Burešová (sólistka opery Národního divadla); MgA. Zbyněk Brabec
(pedagog Pražské konzervatoře). Dále předseda habilitační komise uvedl, že
všechny tři posudky hodnotí dosavadní uměleckou, publikační a pedagogickou
činnost uchazeče MgA. Martina Bárty kladně. Poté přednesl stanovisko komise,
která se tajným hlasováním usnesla na návrhu, že má být uchazeč jmenován
docentem (podrobněji viz Stanovisko komise).
MgA. Martin Bárta přednesl docentskou přednášku s názvem Přechod od
falzetového zpěvu k plnému „prsnímu“ tónu na základě historických souvislostí a
hudební literatury. V rámci rozpravy vystoupili s komentáři, dotazy a hodnoceními:
prof. Leoš Čepický, prof. Václav Bernášek, prof. Ivan Klánský, prof. Barbara Maria
Willi, Mgr. Filip Magram, MgA. Jan Simon, prof. Hanuš Bartoň a prof. Magdaléna
Hajóssyová.
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 24
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 13
Počet přítomných: 20
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
UR HAMU doporučuje rektorce AMU jmenovat MgA. Martina Bártu docentem v
oboru Hudební umění – zpěv.
Před zahájením projednávání dalších bodů jednání opustil prof. Vlastimil Mareš,
tedy se počet členů UR snížil na 19.
6. Akreditační spisy nových magisterských studijních programů
Děkan seznámil přítomné s tím, že 4. 5. 2022 byly na jednání Akademického
senátu HAMU projednány akreditační spisy těchto navazujících magisterských
studijních programů v anglickém jazyce:
- NMgr. SP Jazzová hudba v Aj, garant doc. Jaromír Honzák
- NMgr. SP Taneční věda v Aj, garantka prof. Dorota Gremlicová
Dále děkan uvedl, že akr. spisy jsou vypracovány velmi pečlivě a kvalitně a byly
členům UR HAMU zaslány s několikadenním předstihem k prostudování. Dále
informoval, že spisy projednávala velmi zevrubně Akademický senát fakulty, který
si k jednotlivým spisům stanovuje ze svých řad zpravodaje a ti tento spis velmi
pečlivě studují a následně o něm referují na jednání senátu včetně přizvání
jednotlivých odpovídajících garantů studijních programů.
Děkan následně zahájil projednávání a vyzval přítomné ke sdělení svých
případných připomínek atp. Upřesnil, že garanti jsou k případné dispozici na
telefonické zavolání. Do diskuze se zapojila prof. Barbara Maria Willi, prof. MgA.
Jindřich Petráš a doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.
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Následně děkan zahájil schvalování jednotlivých akr. spisů
magisterských studijních programů v angličtině v tomto pořadí:

navazujících

NMgr. SP Jazzová hudba v Aj
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 24
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 13
Počet přítomných: 19
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: UR HAMU schválila akreditační spis navazujícího magisterského
studijního programu Jazzová hudba v anglickém jazyce a postupuje jej na
jednání RVH AMU k dalšímu projednání.
NMgr. SP Taneční věda v Aj
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 24
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 13
Počet přítomných: 19
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: UR HAMU schválila akreditační spis navazujícího magisterského
studijního programu Taneční věda v anglickém jazyce a postupuje jej na jednání
RVH AMU k dalšímu projednání.
7. Vyjádření se k návrhům děkana jmenovat vedoucí kateder od 1. 7.
2022
Děkan seznámil členy UR HAMU s návrhem jmenovat tyto vedoucí kateder
s platností od 1. 7. 2022: prof. Leoše Čepického jako vedoucího Katedry strunných
nástrojů; doc. Adama Halaše jako vedoucího Katedry nonverbálního divadla; doc.
Jaromíra Honzáka jako vedoucího Katedry jazzové hudby. Děkan uvedl, že
v minulých dnech proběhla řádná výběrová řízení v souladu s řádem výběrového
řízení AMU. Komise svým hlasováním doporučila jmenovat do funkce výše uvedené
pracovníky a děkan se s těmito návrhy ztotožňuje. Důvodem uspořádání těchto
výběrových řízení bylo, aby téměř všem vedoucím kateder na HAMU skončilo jejich
jmenování dne 31. 1. 2022. Děkan je s platností od 1. 2. 2022 pověřil do doby,
než vzejdou z řádných výběrových řízení noví vedoucí katedry, které bude
jmenovat na funkční období 4 let s tím, že je po 4 letech bude možné jmenovat na
další 4 roky. Po těchto 8 letech budou muset projít dalším řádným výběrovým
řízením. Tato pravidla budou obsažena v připravované vyhlášce děkana
Organizační řád Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, která by měla vejít
v platnost v průběhu června. V souvislosti s výše uvedeným skončením jmenování
velké většiny vedoucích kateder k 31. 1. 2022 požádal děkan UR HAMU o
projednání jeho návrhu odvolat k 1. 7. 2022 z pozice vedoucího Katedry hudební
teorie prof. MgA. Mgr. Jiřího Bezděka, Ph.D. a také jej pověřit do doby, než vzejde
z řádného výběrového řízení nový vedoucí této katedry. Důvodem je sjednotit
podmínky vedoucích kateder na HAMU.
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Usnesení: UR HAMU se kladně vyjádřila k děkanem předloženým návrhům ve věci
jmenování výše uvedených pracovníků HAMU jako vedoucí kateder. Dále kladně
projednala návrh děkana odvolat s platností od 1. 7. 2022 prof. Jiřího Bezděka
z pozice vedoucího Katedry hudební teorie. Všechny tyto návrhy postupuje
k dalšímu projednání na nejbližší zasedání Akademického senátu HAMU.
8. Plán realizace Strategického záměru HAMU 21+ pro rok 2022
Děkan informoval UR HAMU o tom, že dokument Plán realizace Strategického
záměru HAMU 21+ pro rok 2022 byl součástí podkladových materiálů, které byly
členům UR HAMU včas zaslané. Vysvětlil, že tento plán je v plném souladu s cíli
SZ HAMU 21+ a že body, které dokument obsahuje se dají chápat jako jakási
aktualizace a konkretizace pro letošní rok.
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 24
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 13
Počet přítomných: 19
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: UR HAMU kladně projednalo Plán realizace Strategického záměru
HAMU 21+ pro rok 2022.
9. Informace proděkana pro uměleckou činnost (komise)
Prof. Leoš Čepický seznámil členy UR HAMU s níže uvedeným návrhem na složení
komise pro zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. MgA. Michala
Rataje, Ph.D. v oboru Hudební umění – skladba
předseda komise:
prof. Hanuš Bartoň, pedagog katedry skladby HAMU, interní člen komise
členové:
doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D., vedoucí katedry skladby HAMU, interní člen
komise
prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., prorektor pro strategii a rozvoj JAMU, externí
člen komise
doc. Martin Smolka, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie, JAMU
Brno
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D., pedagog MU v Brně, FF, Ústav hudební vědy,
externí člen komise
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 24
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 13
Počet přítomných: 19
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: UR HAMU schválila výše uvedenou komisi včetně personálního
složení.
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Prof. Leoš Čepický dále seznámil členy UR HAMU s níže uvedeným návrhem na
složení habilitační komise pro habilitační řízení MgA. Jana Trojana, Ph.D. v oboru
Hudební umění – skladba
předseda komise:
prof. Hanuš Bartoň, pedagog katedry skladby HAMU, interní člen komise
členové:
doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D., vedoucí katedry skladby HAMU, interní člen
komise
prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., prorektor pro strategii a rozvoj JAMU, externí
člen komise
doc. Martin Smolka, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie, JAMU
Brno
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D., pedagog MU v Brně, FF, Ústav hudební vědy,
externí člen komise
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 24
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 13
Počet přítomných: 19
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: UR HAMU schválila výše uvedenou komisi včetně personálního
složení.

10. Různé
Příští jednání umělecké rady HAMU proběhne ve čtvrtek 3. listopadu 2022.

zapsala
Jitka Komrsová

schválil
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
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