
 Z á p i s 
z jednání Umělecké rady JAMU konaného dne 24.4.2009 

 
Přítomni: prof. V. Cejpek, prof. J. Bártová, prof. L. Faltus, prof. A. Hajda, Ing. arch. J. 

Josífek, prof. M. Klíma, prof. K. Klugarová, prof. J. Kovalčuk, doc. J. Letenay, 
prof. I. Medek, Ph.D., doc. F. Novotný, prof. P. Oslzlý, prof. M. Plešák, prof. 
A. Přidal, doc. Z. Srba, Ph.D., prof. A. Sýkora, doc. J. Štefanides, prof. A. 
Štěpánková-Veselá, Mgr. M. Vacek, doc. B. Willi, Mgr. B. Zoubek 

Hosté:  doc. S. Macková, JUDr. L. Valová 
Omluveni: doc. M. Hynšt, L. Kundera,dr.h.c., doc.V. Kunt, MgA. D. Mareček, doc. M. 

Schartová, doc. V. Spilka, prof. M. Štědroň 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Profesorské jmenovací řízení doc. PhDr. Silvy Mackové, DF JAMU 
3. Udělení titulu dr.h.c. slovenské herečce Emílii Vášáryové 
4. Různé 
 
ad 1) Zahájení 
Rektor prof. Cejpek přivítal přítomné. Program jednání byl jednomyslně schválen. 
 
ad 2) Profesorské jmenovací řízení doc. PhDr. Silvy Mackové 
Kandidátku představil děkan DF doc. Z. Srba, Ph.D. Doc. Macková patří k předním 
odbornicím v oboru dramatická výchova a divadlo a výchova a to jak svým pedagogickým 
působením a praktickou realizací, tak i v oblasti teoretické reflexe oboru – především 
z hlediska hledání a definování smyslu a poslání dramatické výchovy. Součástí její práce jsou 
úvahy o novém strukturování dramatické výchovy a metodologie. Doc. Macková propojuje 
teoreticko-analytický výzkum, praktické pedagogické působení i vlastní kreativní tvorbu. 
Jmenovací řízení proběhlo v UR DF  dne 27.2.2009. Návrh posuzovala komise ve složení 
prof. PhDr. V. Cejpek (JAMU) předseda, prof. Mgr. M. Klíma (DAMU Praha), prof. Z. 
Mikotová (JAMU), doc. J. Provazník (DAMU Praha), prof. I. Vyskočil (DAMU Praha) 
členové. Tato komise doporučila všemi hlasy UR DF jmenování doc. Mackové profesorkou. 
Na základě doporučení hodnotící komise a přednesené přednášky na téma „Od dramatické 
výchovy k oboru Divadlo a výchova“ schválila UR DF  18 hlasy z 20 přítomných 
(kandidátka, členka UR, nehlasovala) postoupení návrhu UR JAMU. 
Doc. Macková přednesla přednášku na téma „Obor Divadlo a výchova“. v níž m.j. 
informovala o směrování ateliéru Divadlo a výchova. Přednáška byla v písemné formě 
předána všem členům UR JAMU a je součástí zápisu. 
V diskusi prof. Kovalčuk zdůraznil, že doc. Macková celostátně určuje vývoj oboru. Prof. 
Klíma ocenil především důraz doc. Mackové na kreativitu více než na pedagogické působení.  
Hlasování UR JAMU: počet členů UR JAMU: 28; přítomno: 21;   
Výsledek hlasování o jmenování doc. S. Mackové profesorkou:  pro 21 hlasů, proti 0 hlasů, 
neplatných 0 hlasů. 
Závěr:  UR JAMU doporučila všemi hlasy postoupit návrh k dalšímu řízení na MŠMT. 
 
 
UR JAMU uctila minutou ticha památku zemřelého prof. Smejkala, emeritního děkana HF 
JAMU. 
 
 



ad 3) Udělení titulu dr.h.c. Emílii Vášáryové 
 Prof. Plešák podal návrh na udělení čestného doktorátu herečce Emílii Vášáryové – 
projednala a schválila UR DF 27.2.09. E. Vášáryová je významná slovenská herečka, od roku 
1964 členka SND. Od roku 1990 hostuje v mnoha pražských divadlech a českých filmech. Je 
profesorkou VŠMU, získala řadu ocenění (cena A. Radoka, Křišťálové křídlo, cena Dosky, 
cena J. Krónera, vítězka novinové ankety herečka století, cena K. Čapka, medaile za zásluhy 
V. Havla). E. Vášáryová svým dopisem nominaci přijala. 
Závěr: UR JAMU návrh jednomyslně přijala. Akt se uskuteční v aule DF, termín leden 2010 – 
bude upřesněno po projednání s E. Vášáryovou. 
 
ad 4) Různé 
► Čestný doktorát P. Bouleze se uskuteční 11.6. v 10.30 hod. v Besedním domě. Členové 

UR obdrží pozvánky. 
► HDL – JAMU obdržela stavební povolení, probíhá odvolací řízení proti odvolání 

Konventu minoritů. Vyřešeny jsou i otázky financování stavby. V současné době probíhá 
dopracování prováděcího projektu. 

► Studijní záležitosti – probíhá revize akreditovaných předmětů v souvislosti se zaváděním 
elektronického zápisu studentů a vedení studijní dokumentace v elektronické podobě. 
HF připravuje akreditaci oboru jazzová interpretace a distančního studia klavírní 
pedagogika. Akreditovány jsou studijní obory v anglickém a německém jazyce. 
Na DF probíhají meziateliérová jednání k upřesnění předmětů pro elektronické 
zapisování. 
Teatrologická společnost udělila studentům DF ceny za bc., mgr. a doktorské práce. 

► Prof. Kovalčuk obdržel medaili I. stupně MŠMT za pedagogickou činnost. UR blahopřeje. 
► ESF -  obě fakulty pracují na projektech z 1. výzvy. V prioritě 2.3. budování výzkumných 

center byl  přijat  projekt JAMU  v částce 11 mil. Kč/3 roky. Připravuje se personální  a 
prostorové zabezpečení řešení projektu. Finanční prostředky dovolí přijmout mladé 
pracovníky, budoucí odborníky v daném oboru, a institucionalizovat výzkum na JAMU. 

► Základní umělecké školství – prof. Veselá upozornila na problematiku omezování 
finančních prostředků na činnost ZUŠ. Rektor přislíbil projednání v kolegiu rektora a 
upozornit hejtmana JmK na tuto problematiku. 

 
 
Zapsala: Spílková       Verifikoval: prof. Cejpek 
 


