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Zápis ze zasedání akademického senátu Divadelní fakulty JAMU 
dne 6. 3. 2012 

 
Přítomni: 
MgA. Eva Davidová, Ph.D., doc. Mgr. Hana Halberstadt,  BcA. Eva Kašpárková, Mgr. 
Lukáš Kopecký, prof. PhDr. Miroslav Plešák, MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., MgA. Pavel 
Trtílek, Ph.D., MgA. Jan Šotkovský  
 
Omluveni: 
Juraj Augustín  
 
Host: 
MgA. Ondřej Vodička – tajemník Divadelní fakulty JAMU  
 
1/   Členové senátu i vedení fakulty pozitivně zhodnotili průběh tzv. Týdne neklidu. 
Prof. Plešák poděkoval studentským zástupcům senátů JAMU za podíl na jeho 
organizaci; zejména akce konané v úterý 28. února - mimořádné shromáždění 
akademické obce JAMU a protestní pochod -  hodnotí členové senátu jako přínosné 
a smysluplné. 
  
2/  Tajemník fakulty MgA. Ondřej Vodička akademickému senátu sdělil, že 
akreditační komise na základě žádosti DIFA reakreditovala stávající bakalářské a 
nenavazující magisterské obory, což svědčí o tom, že posuzované materiály byly 
jednotlivými  ateliéry a vedením fakulty připraveny s velkou pečlivostí. Komise 
schválila prakticky všechny návrhy bez výhrad a akreditace udělila na maximální 
možnou délku (8 let), u doktorských programů pak souhlasila s prodloužením řádné 
doby studia na 4 roky. Na základě připomínky AK upřesní vedení fakulty údaje o 
garantovi nově otevíraného oboru lighting design.   
 
3/    Vzhledem ke skutečnosti, že 15. října 2012 skončí funkční období současného 
děkana Divadelní fakulty, začal se senát v souladu se zákonem zabývat přípravou 
děkanských voleb.  
AS rozpracoval předběžný harmonogram, který počítá s vyhlášením volby 13. nebo 
20. března a s ukončením této procedury do 25. dubna (závěrečné setkání 
akademické obce s kandidáty, následné hlasování v AS).   
Celý postup bude popsán a zveřejněn při vyhlášení volby. 
 
4/    V souvislosti s přípravou volby bylo zjištěno, že stávající Volební a jednací řád 
AS DIFA je zastaralý a nekompletní. Předseda senátu předal členům návrh 
nového volebního a jednacího řádu Akademického senátu fakulty, který předkládá 
děkan DIFA, vycházeje přitom ze zákona o VŠ, z volebního a jednacího řádu AS 
JAMU (z r. 2009) i z adekvátního řádu AS HF. Členové senátu materiál prostudují, 
vznesou své připomínky a navrhnou případné změny, které budou konzultovány 
s vedením fakulty a s právníkem JAMU. Po dosažení konsensu bude nový volební a 
jednací řád předán ke schválení AS JAMU, který zasedá 28. 3. 2012. 
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5/    Příští zasedání Akademického senátu DIFA se uskuteční 13. 3. 2012 v 9.00 hod. 
v místnosti 414 a jeho náplní bude příprava voleb děkana Divadelní fakulty (termín a 
obsah vyhlášení a další souvislosti, harmonogram průběhu voleb, způsob 
komunikace s akademickou obcí atd).  
Členové senátu prostudují do tohoto zasedání rovněž navržený nový Volební a 
jednací řád, aby bylo možno zahájit schvalovací proces. 
 
 
 
Zapsala:                                                                        Verifikoval: 
BcA. Eva Kašpárková,                                                  prof. PhDr. Miroslav Plešák, 
tajemnice  AS  DIFA  JAMU                                          předseda AS DIFA JAMU 
 

 

 


