AMU/22/001596
Zápis ze zasedání UR HAMU dne 13. 1. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Úvodní slovo děkana
2. Schválení předloženého programu jednání
3. Habilitační řízení – PhDr. Bojana Kljunič, Ph.D., obor Hudební
umění – hudební produkce, HAMU Praha
4. Akreditační spisy nových magisterských a doktorských studijních
programů
- Ph.D. SP Hudební produkce v Čj, garant prof. Jiří Štilec
- NMgr. SP Skladba v Aj, garant doc. Slavomír Hořínka
- NMgr. SP Pedagogika tance v Aj, garantka doc. Mahulena Křenková
- NMgr. SP Strunné nástroje v Aj, garant prof. Leoš Čepický
5. Informace proděkana pro uměleckou činnost (komise)
6. Hlasování o komisích pro habilitační řízení schvalované per rollam
7. Různé
1. Úvodní slovo děkana
Děkan prof. Ivan Klánský přivítal členy Umělecké rady HAMU (dále jen UR HAMU),
omluvil nepřítomné a konstatoval, že je přítomno 14 členů UR HAMU z 21, tedy je
UR HAMU usnášeníschopná.
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: 21
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11
Počet přítomných: 14
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Program byl v navržené podobě schválen.
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Před zahájením projednávání dalších bodů se na jednání dostavili Mgr. Pavel Trojan
a Mgr. Filip Magram, tedy se počet členů UR HAMU zvýšil na 16.
3. Habilitační řízení – PhDr. Bojana Kljunič, Ph.D., obor Hudební umění –
hudební produkce, HAMU Praha
Děkan informoval UR HAMU, že v případě průběhu habilitačního řízení PhDr.
Bojany Kljunič, Ph.D., které na UR proběhlo dne 14. 10. 2021 je nucen
konstatovat, že došlo ze strany fakulty k procesní chybě. Tou byla skutečnost, že
prof. Jiří Štilec, předseda habilitační komise se nemohl na jednání dostavit a pověřil
proto prof. Vlastimila Mareše, aby stanovisko habilitační komise spolu
s odůvodněním na jednání Umělecké rady přednesl. Následně celé habilitační
řízené proběhlo včetně hlasování. Po ukončení jednání Umělecké rady byl děkan
právničkou fakulty seznámen s právním výkladem čl. 3, odst. 7 a upozorněn na
procesní pochybení. V návaznosti na toto zjištění rozhodl, že se výše uvedené
habilitační řízení bude na dalším zasedání Umělecké rady HAMU v lednu
nadcházejícího roku opakovat, aby tak byla zjednána náprava. S tímto
stanoviskem a omluvou obratem seznámil i dotčenou uchazečku o habilitační řízení
PhDr. Bojanu Kljunič, Ph.D. Na základě výše uvedeného proběhne habilitační řízení
znovu s tím, že je možné odkázat na jednání UR 14. 10. 2021 a řízení lze
uskutečnit ve zkrácené podobě.
Následně předseda habilitační komise prof. Jiří Štilec seznámil přítomné členy UR
HAMU s průběhem jednání habilitační komise, které se konalo dne 5. října 2021.
Komise zasedala ve složení: prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc., pedagog katedry hudební
produkce, Hudební a taneční fakulta AMU v Praze, interní člen komise; členové:
prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová, pedagožka OHTD, Hudební a taneční
fakulta AMU v Praze, interní členka komise; PhDr. Ilja Šmíd, umělecký ředitel
AuraMusica s.r.o., externí člen komise; Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D., ředitel MHF
Leoše Janáčka, externí člen komise; omluven Ing. Daniel Sobotka, ředitel FOK,
externí člen komise.
Předseda habilitační komise prof. Jiří Štilec 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 doc. Mgr. Eduard Douša,
Ph.D. (pedagog FF UK, Pražská konzervatoř).
Dále uvedl, že všechny tři posudky hodnotí dosavadní uměleckou, publikační a
pedagogickou činnost uchazečky PhDr. Bojany Kljunič, Ph.D. kladně. Poté přednesl
stanovisko komise, která se tajným hlasováním usnesla na návrhu, že má být
uchazečka jmenována docentkou (podrobněji viz Stanovisko komise). PhDr.
Bojana Kljunič, Ph.D. přednesla ve zkrácené verzi docentskou přednášku s názvem
Management a řízení základního uměleckého vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že dotazy členek a členů UR HAMU byly již položeny na zasedání
UR HAMU 14. 10. 2021, rozprava proběhla ve zkrácené formě a s krátkými dotazy
se do ní zapojili prof. Václav Bernášek, prof. Jiří Hlaváč, prof. Ivan Klánský a prof.
Hanuš Bartoň.
Z této diskuze vyplynula jednomyslná dohoda o vůli uskutečnit společné jednání
ve složení prof. Jiří Hlaváč, prof. Ivan Klánský jako zástupci uměleckých vysokých
škol a dr. Bojana Kljunič jako zástupce základních uměleckých škol s ministrem
MŠMT Petrem Gazdíkem.
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 21
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11
Počet přítomných: 16
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Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
UR HAMU doporučuje rektorce AMU jmenovat PhDr. Bojanu Kljunič, Ph.D.
docentkou v oboru Hudební umění – hudební produkce.
4. Akreditační spisy nových magisterských a doktorských studijních
programů
Děkan seznámil přítomné s tím, že 6. 1. 2022 byly na jednání Akademického
senátu HAMU projednány akreditační spisy těchto navazujících magisterských
studijních programů a doktorského studijního programu:
- Ph.D. SP Hudební produkce v Čj, garant prof. Jiří Štilec
- NMgr. SP Skladba v Aj, garant doc. Slavomír Hořínka
- NMgr. SP Pedagogika tance v Aj, garantka doc. Mahulena Křenková
- NMgr. SP Strunné nástroje v Aj, garant prof. Leoš Čepický
Dále děkan uvedl, že akr. spisy jsou vypracovány velmi pečlivě a kvalitně a byly
členům UR HAMU zaslány s několikadenním předstihem k prostudování.
Proběhla diskuze, do které se zapojili prof. Václav Bernášek, prof. Jiří Hlaváč, prof.
Ivan Klánský a prof. Vlastimil Mareš.
Děkan následně zahájil projednávání a vyzval přítomné ke sdělení svých
připomínek atp. Upřesnil, že garanti jsou k případné dispozici na telefonické
zavolání. Následně zahájil schvalování jednotlivých akr. spisů navazujících
magisterských studijních programů a doktorského studijního programu v tomto
pořadí:
Ph.D. SP Hudební produkce v Čj
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 21
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11
Počet přítomných: 16
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: UR HAMU schválila akreditační spis doktorského studijního programu
Hudební produkce a postupuje jej na jednání RVH AMU k dalšímu projednání.
NMgr. SP Skladba v Aj
Počet členů Umělecké rady HAMU: 21
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11
Počet přítomných: 16
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: UR HAMU schválila akreditační spis navazujícího magisterského
studijního programu Skladba v anglickém jazyce a postupuje jej na jednání RVH
AMU k dalšímu projednání.
NMgr. SP Pedagogika tance v Aj
Počet členů Umělecké rady HAMU: 21
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11
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Počet přítomných: 16
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: UR HAMU schválila akreditační spis navazujícího magisterského
studijního programu Pedagogika tance v Aj a postupuje jej na jednání RVH AMU
k dalšímu projednání.
NMgr. SP Strunné nástroje v Aj
Počet členů Umělecké rady HAMU: 21
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11
Počet přítomných: 16
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: UR HAMU schválila akreditační spis navazujícího magisterského
studijního programu Strunné nástroje v Aj a postupuje jej na jednání RVH AMU
k dalšímu projednání.
5. Informace proděkana pro uměleckou činnost (komise)
Prof. V. Mareš seznámil UR HAMU s návrhem na dojmenování člena komise pro
habilitační řízení MgA. Jana Hudečka. Důvodem je úmrtí jednoho ze členů
habilitační komise, kterou UR HAMU již schvalovala na svém zasedání 13. 2
2020.
Doplněné složení komise pro zahájení habilitačního řízení MgA. Jana Hudečka,
obor Hudební umění – fagot
Předseda komise:
prof. Vlastimil Mareš, pedagog katedry dechových nástrojů, proděkan HAMU
Praha, interní člen
Členové:
prof. Jiří Hlaváč, pedagog katedry dechových nástrojů HAMU, interní člen
prof. František Herman, bývalý pedagog katedry dechových nástrojů HAMU,
externí člen
prof. Mgr. Václav Kunt, pedagog katedry dechových nástrojů HF JAMU Brno,
externí člen
MgA. Jozef Makarovič, Filharmonie Brno, externí člen
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 21
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11
Počet přítomných: 16
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Komise pro zahájení habilitačního řízení MgA. Jana Hudečka, obor
Hudební umění – fagot byla dojmenovaná tak, že byl prof. Jiří Hlaváč schválen
jako její doplněný člen.
6. Hlasování o komisích pro habilitační řízení schvalované per rollam
UR HAMU hlasovalo per rollam o složení dvou habilitačních komisí s termínem pro
ukončení hlasování 30. 11. 2021. O každém složení komise bylo hlasováno
samostatně.
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Komise pro habilitační řízení Pavla Horáčka, DiS. v oboru Hudební umění - zpěv
Předseda komise:
prof. MgA. Ivan Kusnjer, pedagog katedry ZOR HAMU, interní člen komise
Členové:
prof. Magdalena Hajóssyová, pedagožka ZOR HAMU, interní členka komise
Jiřina Marková - Krystlíková, emeritní sólistka Národního divadla, externí členka
komise
doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D., vedoucí katedry sólového zpěvu, Fakulta umění
Ostravské univerzity, externí členka komise
doc. MgA. Svatava Luhanová, ZČU FPE, katedra hudební kultury, externí členka
komise
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 21
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení: Komise pro zahájení habilitačního řízení Pavla Horáčka, DiS., obor
Hudební umění – zpěv byla personálního obsazení schválena.
Komise pro habilitační řízení MgA. Martina Bárty v oboru Hudební umění - zpěv
Předseda komise:
prof. MgA. Ivan Kusnjer, pedagog katedry ZOR HAMU, interní člen komise
Členové:
prof. Magdalena Hajóssyová, pedagožka ZOR HAMU, interní členka komise
Jiřina Marková - Krystlíková, emeritní sólistka Národního divadla, externí členka
komise
doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D., vedoucí katedry sólového zpěvu, Fakulta umění
Ostravské univerzity, externí členka komise
doc. MgA. Svatava Luhanová, ZČU FPE, katedra hudební kultury, externí členka
komise
Hlasování:
Počet členů Umělecké rady HAMU: 21
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 3
Usnesení: Komise pro zahájení habilitačního řízení MgA. Martina Bárty, obor
Hudební umění – zpěv byla včetně personálního obsazení schválena.
7. Různé
Děkan poděkoval všem členům UR HAMU za jejich práci v UR HAMU, kterou pro
fakultu vykonali v jeho právě končícím funkčním období.

zapsala
Jitka Komrsová

schválil
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
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