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Zápis ze zasedání UR HAMU dne 17. 9. 2020 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

 
1. Úvodní slovo proděkana 

 
2. Schválení předloženého programu jednání 
 

3. Akreditační spisy nových bakalářských studijních programů   
 

4.  Projednání nominace kandidáta na rektora AMU pro funkční období 
2021-2025 

  
5.  Různé-termín dalších jednání UR HAMU 
 

 
1. Úvodní slovo děkana  

Děkan prof. Ivan Klánský z důvodu nemoci pověřil zastupováním proděkana prof. 
Vlastimila Mareše vedením jednání UR HAMU. Prof. V. Mareš přivítal členy 
Umělecké rady HAMU (dále jen UR HAMU), omluvil nepřítomné a konstatoval, že 

je přítomno 15 členů UR HAMU z 21, tedy je UR HAMU usnášeníschopná. 
 

 
2. Schválení programu jednání 
Prof. V. Mareš 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: 15 
Pro: 15 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Program byl v navržené podobě schválen. 

 
 

Před zahájením projednávání dalších bodů se na jednání dostavila doc MgA. Jana 
Boušková, tedy se počet členů UR HAMU zvýšil na 16 osob. 
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3. Akreditační spisy nových bakalářských studijních programů   

Prof. V. Mareš seznámil přítomné s procesní cestou akreditačních spisů a na 
závěr uvedl, že 10. 9. 2020 byly na jednání Akademického senátu HAMU 

projednány akr spisy těchto bakalářských studijních programů: 
  

- Strunné nástroje včetně 6 specializací,  

- Klávesové nástroje včetně 3 specializací,  
- Dechové nástroje včetně 8 specializací,  

- Bicí nástroje, 
- Dirigování, 
- Nonverbální divadlo. 

 
Dále prof. V. Mareš přečetl usnesení AS HAMU k jednotlivým akreditačním spisům 

včetně připomínek. Následně zahájil projednávání a vyzval přítomné ke sdělení 
jejich názorů, komentářů, poznámek atd. Proběhla diskuze, kde byly diskutovány 
především dva hlavní body, a to připomínky AS HAMU a dále věková hranice 

garantů budoucích studijních programů. V této části diskuze bylo připomenuto, že 
v minulosti na fakultě platilo nepsané pravidlo, že věk 65 let byla hranice pro 

zastávání role vedoucího katedry a obecně pro obsazování jiných vedoucích funkcí. 
Ve věci věku garanta studijního programu bylo konstatováno, že je třeba si 

uvědomit, že garant by měl 10 let, po dobu platné akreditace, studijní program 
sledovat, rozhodovat o jeho směřování, řešit související personální politiku a 
pokrytí, ovlivňovat jeho náplň a také umět reflektovat na trendy výuky a vývoj 

požadavků kulturního prostředí a trhu.  
Do této diskuze se zapojili prof. Hanuš Bartoň, prof. Jiří Hlaváč, doc. Adam Halaš, 

doc. Irvin Venyš, prof. Jindřich Petráš, prof. Vlastimil Mareš. 
Usnesení: UR konstatuje, že je na HAMU třeba vyvíjet snahu o omlazení týmu 
garantů studijních programů. U níže uvedených akr spisů, které budou následně 

postoupeny RVH AMU k dalšímu projednání, nechává UR HAMU vhodnost věkové 
hranice příslušných garantů SP na úvaze RVH AMU. 

 
Následně prof. V. Mareš zahájil schvalování jednotlivých akr. spisů bakalářských 
studijních programů, konkrétně v tomto pořadí:  

  

Strunné nástroje včetně 6 specializací 
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 bakalářského studijního programu 

Strunné nástroje včetně 6 specializací a postupuje jej na jednání RVH AMU 
k dalšímu projednání.  
  

Klávesové nástroje včetně 3 specializací 
Hlasování: 

Počet členů Umělecké rady HAMU: 21 
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11 
Počet přítomných: 16 

Pro: 15 
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Proti: 0 

Zdržel se: 1 
Usnesení: UR HAMU schválila akreditační spis bakalářského studijního programu 

Klávesové nástroje včetně 3 specializací a postupuje jej na jednání RVH AMU 
k dalšímu projednání. 
Do budoucna UR HAMU doporučuje posílit kategorii mladších pedagogů. 

 
Dechové nástroje včetně 8 specializací 

Hlasování: 
Počet členů Umělecké rady HAMU: 21 
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11 

Počet přítomných: 16 
Pro: 15 

Proti: 0 
Zdržel se: 1 
Usnesení: UR HAMU schválila akreditační spis bakalářského studijního programu 

Dechové nástroje včetně 8 specializací a postupuje jej na jednání RVH AMU 
k dalšímu projednání.  

Připomínky AS HAMU byly vypořádány takto:  
- na straně 291 akr spisu k formulaci „co je potřeba k udělení zápočtu“ UR 

HAMU doporučuje sjednotit terminologii s ostatními nástroji,  
- k předmětu „Koncertní praxe“ – jak by měl probíhat, v jakém semestru, 

s jakými nároky, případným progresem, je UR HAMU ve shodě 

s usnesením AS HAMU a také postupuje tuto připomínku vedení fakulty 
nebo kolegiu děkana k dalšímu projednání. 

 
Bicí nástroje 
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 bakalářského studijního programu 

Bicí nástroje a postupuje jej na jednání RVH AMU k dalšímu projednání. 
Plně se ztotožňuje s usnesením AS HAMU, aby na výše zmíněné katedře byla 
vyvinuta snaha o zvýšení interních úvazků a také o habilitování těchto budoucích 

interních pedagogů. 
 

Dirigování 
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 bakalářského studijního programu 
Dirigování a postupuje jej na jednání RVH AMU k dalšímu projednání. 

Plně se ztotožňuje s usnesením AS HAMU a jeho doporučením posílit kategorii 
mladších pedagogů. 
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Nonverbální divadlo 
Hlasování: 

Počet členů Umělecké rady HAMU: 21 
Nadpoloviční většina všech členů UR HAMU: 11 
Počet přítomných: 16 

Pro: 15 
Proti: 0 

Zdržel se: 1 
Usnesení: UR HAMU schválila akreditační spis bakalářského studijního programu 
Nonverbální divadlo a postupuje jej na jednání RVH AMU k dalšímu projednání. 

 
 

Před zahájením projednávání dalších bodů se na jednání dostavil Ing. Daniel 
Sobotka, tedy se počet členů UR HAMU zvýšil na 17 osob. 
 

 
4. Projednání nominace kandidáta na rektora AMU pro funkční období 

2021-2025 
Prod. Vlastimil Mareš informoval, že UR HAMU obdržela dva návrhy na výše 

uvedenou nominaci. Oba návrhy došly ve stanoveném termínu a po formální 
stránce jsou v pořádku, přesto bude UR projednávat jen jeden návrh. 
Nominovaným je prof. Vlastimil Mareš, který byl navržený prof. Jiřím Hlaváčem.   

Důvodem, že druhá nominace projednána nebude, je její stažení prof. Václavem 
Janečkem v pondělí 14. 9. 2020 na žádost kandidátky. 

   
Dále byl prof. V. Mareš vyzván, aby před UR předstoupil a pohovořil, přítomné 
seznámil např. s tím, jak a čím byl osloven a motivován s kandidaturou souhlasit, 

dále o svých ambicích a o představách v případě, že bude zvolen rektorem. Po 
jeho vystoupení proběhla diskuze a členové UR mohli prof. V. Marešovi klást svoje 

otázky. Do této debaty se zapojili: doc. Irvin Venyš, prof. Jiří Hlaváč, prof. 
Magdaléna Hajóssyová a doc. Adam Halaš. 
 

Po ukončení diskuze a před zahájením projednávání další části tohoto bodu byl 
prof. Vlastimil Mareš vyzván, aby opustil jednání UR, tedy se počet členů UR HAMU 

snížil na 16. 
 
Dále se vedení tohoto bodu ujal děkanem pověřený prod. doc. MgA. Irvin Venyš, 

Ph.D., který vyzval UR HAMU k hlasování a seznámil UR s možnostmi hlasování, 
tzn., že pokud by byť jediný z přítomných projevil zájem o tajné hlasování, bude 

mu vyhověno. Prod. prof. Václav Janeček požádal o tajné hlasování, k jeho návrhu 
se připojil prof. Daniel Wiesner.  
Na základě tohoto návrhu byly rozdány hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování. 

Jeho výsledek: 
1. Souhlasím s nominací prof. Vlastimila Mareše – 12 hlasů 

2. Nesouhlasím s nominací prof. Vlastimila Mareše – 1 hlas 
3. Zdržel jsem se hlasování – 3 hlasy 

Usnesení: UR HAMU svým tříčtvrtinovým podílem počtu hlasů přítomných členů 

schválila prof. Vlastimila Mareše jako kandidáta na jmenování rektorem AMU pro 
funkční období 2021-2025. UR HAMU s potěšením konstatuje, že stejně tak jako 

AS HAMU, nominuje i UR HAMU prof. Vlastimila Mareše jako jediného kandidáta za 
HAMU v Praze.  
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Tento návrh bude prostřednictvím předsedy UR HAMU postoupen předsedovi AS 

AMU do termínu 9. 10. 2020.  
Znění tohoto usnesení získalo v hlasování 16 kladných hlasů (prof. Mareš nebyl po 

dobu hlasování přítomen).  
 
Po ukončení hlasování byl k jednání přizván prof. V. Mareš a proběhla společná 

diskuze o průběhu a způsobu předvolebního boje a také o používaných nástrojích, 
které jsou v něm voleny. Do diskuze se zapojili: prof. Magdalena Hajóssyová, prof. 

Jiří Hlaváč, doc. Adam Halaš, prof. Hanuš Bartoň, prof. Vlastimil Mareš, prof. Jiří 
Bezděk. 
 

 
5. Různé  

– příští jednání UR HAMU je plánováno na 19. 11. 2020 od 13:30 hod. v zasedací 
místnost HAMU (č. 1028), 1. patro Lichtenštejnského paláce. Změna termínu a 
místa jednání je vyhrazena s ohledem na aktuální situaci (pandemie COVID 19).  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

zapsala      schválili 
Jitka Komrsová    prof. Vlastimil Mareš, proděkan HAMU 
      doc. Irvin Venyš, proděkan HAMU 


