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Zápis ze zasedání akademického senátu Divadelní fakulty JAMU  

dne 12. 4. 2011 

PŘÍTOMNI:  

 členové:  

Juraj Augustin, Eva Brhelová, Hana Halberstadt, Eva Kašpárková, Lukáš Kopecký, Miroslav 

Plešák, Lukáš Rieger, Pavel Trtílek 

 hosté: 

doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D., děkan Divadelní fakulty JAMU 

MgA. Ondřej Vodička, tajemník DIFA 

 omluven Jan Šotkovský 

 

PROGRAM: 

 Zasedání senátu bylo zahájeno uctěním památky zesnulého herce a pedagoga Ladislava 

Lakomého 

 

 Projednání a schválení finančního rozpočtu Divadelní fakulty JAMU na rok 2011 

Tajemník DIFA seznámil v důkladné prezentaci členy AS s obecnými  principy konstrukce finančního 

rozpočtu  

a následně prostřednictvím tabulek, které měli členové s předstihem k dispozici, zdůvodnil jednotlivé 

položky navrženého vyrovnaného rozpočtu Divadelní fakulty na rok 2011. 

Děkan DIFA a tajemník fakulty uspokojivě zodpověděli v obsáhlé  rozpravě několik otázek týkajících 

se zejména současných poplatků za studium a zabezpečení provozu Divadla na Orlí. 

Akademický senát si je plně vědom ztížené ekonomické situace, která se projevila snížením dotace 

JAMU  

od MŠMT na vzdělávací činnost o více než 12 mil. Kč a nepříznivě tak ovlivnila podmínky studia.   

AS DIFA se připojuje ke stanovisku AS JAMU a vyjadřuje své znepokojení nad snižováním dotačních 

prostředků do vysokého školství v rozporu s předvolebními sliby politických stran i programových 

priorit vlády ČR. 

 

Předložený návrh finančního rozpočtu Divadelní fakulty JAMU na rok 2011 byl jednomyslně 

schválen aklamací všemi přítomnými členy AS. 
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 Projednání a schválení Zprávy o činnosti a Zprávy o hospodaření DIFA JAMU za rok 

2010 

 

Návrh zpráv o činnosti obdrželi členové AS s několikatýdenním předstihem. 

Dokumenty vznikající na půdě Divadelní fakulty, jejichž vznik koordinuje tajemník fakulty, 

představují důležitou formu zaznamenání činností DIFA JAMU a jsou jedním z podkladů celoškolské 

zprávy o činnosti. 

Tajemník oznámil napravení chybně uvedeného jména místopředsedy senátu. Správně: Lukáš Rieger. 

Připomínky k návrhu Zprávy o činnosti: 

- aktualizovat přehled škol, s nimiž spolupracoval ateliér DV, doplnit účast pedagogů na 

zahraničních konferencích (Brhelová); 

- vypustit zavádějící zmínku o neuznávání pedagogického vzdělání u oboru taneční pedagogika 

(Halberstadt); 

- vysvětlen způsob použití grantových prostředků v souvislosti se Salonem původní tvorby 

(Augustín, Kopecký), není třeba upravovat; 

- vznesen dotaz k tabulce ze str. 23 (Trtílek), senát doporučuje připojit odkaz na závěrečné 

zprávy rozvojových projektů; 

- doporučujeme neuvádět předpokládaná termínová rozpětí funkčních období senátů, pouze 

reálné působení v příslušném roce (Plešák).  

  

Po zodpovězení některých dotazů a následné diskusi dochází k dohodě, že drobná věcná a jazyková 

upřesnění předají písemně členové senátu prostřednictvím tajemnice AS MgA. Vodičkovi. 

Předseda AS konstatuje, že zpráva je zpracována poctivě a důkladně, připomínky senátu jsou vesměs 

dílčí povahy. Rovněž jazyková úroveň dokumentu je velmi dobrá, i když sjednotit zdrojové informace 

bylo jistě obtížné. 

Ke Zprávě o hospodaření nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

Předložené návrhy Zprávy o činnosti a Zprávy o hospodaření DIFA JAMU za rok 2010 byly 

jednomyslně schváleny aklamací všemi přítomnými členy AS. 
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 Různé 

 Dotaz na rekonstrukce opotřebených podlah a další plánovaná zlepšení provozních podmínek 

v hereckých učebnách: Tajemník zmiňuje např. inovativní nařízení EU o změně osvětlení 

v prostorách, v nichž probíhá výuka. Na fakultě v současnosti funguje osvětlení z roku 93, 

z nařízení je však nutné stávající změnit – svítivost nového osvětlení bude zhruba trojnásobná. 

Nové zářivky na fakultě budou v hodnotě zhruba 6,5 miliónu korun. 

 Dotaz k problematice zveřejňování diplomových prací: Senát žádá o prověření funkčnosti systému 

zveřejňování a dostupnosti diplomových prací a oponentských posudků DIFA. Vedení školy danou 

problematiku prověří a předsedovi senátu předá do 14 dní písemnou odpověď. 

 Vedení fakulty velice pružně zareagovalo na připomínku senátu – na chodbách fakulty se objevily 

oranžové koše na plasty, doposud je však studenti spíše ignorují. Fakulta bude v ekologických 

aktivitách i nadále pokračovat a rozšiřovat možnosti třídění odpadů. 

 Opět vyjádřena obava z nedostatečného množství prostor pro zkoušení projektů na půdě fakulty po 

ztrátě Kabinetu múz (od 1. 8. 2011): Zůstávají místnosti 401 a 013 (místnost 17 je využívána jako 

vědecko – výzkumné centrum, je zde umístěna technika pořízená z evropského projektu, určená 

pro zkoumání světelných technologií – výstupem by mohl být mimo jiné nástin obsahu oboru 

světelný design, který by se stal v budoucnu nově akreditovaným oborem). Vedení fakulty ujišťuje, 

že prostory pro zkoušení budou dostačující, k realizaci bakalářských projektů bude možné využít i 

uvolněné prostory divadelního studia Marta a projekty zkoušené na půdě fakulty budou pečlivě 

koordinovány. 

 Vznesen dotaz na možnost vzniku tištěného studentského časopisu. V minulosti byly dvěma 

skupinami studentů z různých ateliérů režie a dramaturgie vydávány časopisy „Halte hulda“ a 

„Yorick“, na něž po absolutoriu redaktorů nikdo nenavázal. V současnosti vydává ateliér RTDS 

online zpravodaj Black Box. Vedení fakulty i senát by zmíněnou aktivitu vítal, iniciativa však musí 

přijít ze strany studentů. 

 Děkan DIFA v závěru zasedání pozitivně hodnotí průběh festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2011 

a vyslovuje poděkování organizátorům a účastníkům. 

 

 

 Pokud nenastane mimořádná situace, bude akademický senát svolán koncem letního 

semestru. 

 

 

Zapsala:         Verifikoval: 

Eva Kašpárková        Miroslav Plešák 


