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Zápis ze zasedání akademického senátu Divadelní fakulty JAMU 
dne 13. 3. 2012 

 
Přítomni: 
doc. Mgr. Hana Halberstadt, prof. PhDr. Miroslav Plešák,  MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., 
MgA. Pavel Trtílek, Ph.D., Juraj Augustín, BcA. Eva Kašpárková, Mgr. Lukáš 
Kopecký, MgA. Eva Davidová, Ph.D., MgA. Jan Šotkovský  
 
Host: 
MgA. Marek Hlavica, Ph.D. 
 
 
1/  Členové senátu byli seznámeni s usneseními, která na svém posledním 
zasedání (10. března 2012) přijala Studentská komora Rady vysokých škol – 
Usnesení č. 12/3/3 k postupu MŠMT ve věci Fakulty právnické ZČU v Plzni a 
Usnesení č. 12/3/2 k aktuálnímu stavu přípravy reformy vysokých škol. Senátoři 
jednomyslně vyjádřili souhlas s těmito usneseními a vyjádřili SK RVŠ podporu. 
 
2/ Předseda senátu předložil senátorům návrh dokumentu, určeného k vyhlášení 
voleb děkana DIFA JAMU. Senátoři společně návrh nejprve projednali a upřesnili. 
 O podmínkách definujících požadavky na budoucí kandidáty bylo rozhodnuto 
aklamací: 
 

       Děkan je volen Akademickým senátem DIFA JAMU z osob s titulem doktor 
      (Ph.D.), docent nebo profesor, které zároveň patří do řad: 
 

- schváleno – 8 členů pro, 1 proti 
 
a) členů akademické obce školy – pedagogů 
- schváleno jednomyslně 
 
b) členů akademických obcí jiných škol – pedagogů v oboru dramatická či 
taneční umění, 
- schváleno – 7 členů pro, 2 proti 
 
c) osobností divadla s pedagogickou zkušeností nebo mimořádně kvalitní 
koncepcí. 
-  jednomyslně neschváleno 
 
S konečnou podobou návrhu všichni členové senátu souhlasí (datum 
usnesení 13. 3. 2012). 
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3/ Členové senátu budou zasílat předsedovi dotazy, připomínky a případné 
 návrhy na změny k vnitřnímu předpisu DIFA JAMU – Volební a jednací řád 
 Akademického senátu Divadelní fakulty – do 14. března 2012. Ty budou následně  
písemnou formou podstoupeny děkanovi DIFA JAMU.  Na základě společné diskuse  
a následně po dosažení konsensu bude přijatý řád postoupen ke schválení AS 
JAMU, který zasedá 28. 3. 2012. 
 
4/ Přizvaný MgA. Marek Hlavica, Ph.D., vznesl na senátory dotaz ohledně jím 
moderované veřejné diskuse mezi kandidáty a ostatními členy akademické obce 
směrem k současnému stavu a budoucnosti Divadelní fakulty JAMU. Senát  odmítá 
zmíněnou akci iniciovat, zejména proto, že ji v dané chvíli považuje za zdvojení 
rozpravy celé akademické obce s kandidáty, plánované na 25. 4. 2012. Tímto 
setkáním s patřičným prostorem pro diskusi by mělo vrcholit celé předvolební období 
s následným hlasováním senátu. Senát oceňuje aktivní zájem  MgA. Hlavici, avšak 
vyzývá případné organizátory k promyšlenému postupu vzhledem k průběhu voleb a 
zajištění rovných podmínek pro všechny kandidáty. Předseda senátu považuje za 
smysluplnější uspořádat v gesci AS takovou rozpravu s nově zvoleným děkanem po 
jeho nástupu do funkce (po 16. 10. 2012). 
 
5/ Juraj Agustín vypracoval pro ostatní členy senátu interní návrh budoucí 
komunikace s akademickou obcí v záležitosti volby děkana DIFA JAMU. Členové 
senátu si návrh prostudují a zváží případné formy komunikace. V této souvislosti byla 
ustavena pracovní skupina ve složení: MgA. Eva Davidová, Ph.D., MgA. Jan 
Šotkovský a MgA. Pavel Trtílek, Ph.D., která zjistí technické podmínky pro možnosti 
zřízení intranetové diskuse v rámci akademické obce JAMU. Senát pak o takové 
možnosti rozhodne hlasováním. 
  
Následující zasedání AS DIFA se uskuteční v úterý 20. března v 17:30 v uč. 106.  
Hlavním bodem programu bude schválení volebního a jednacího řádu, rozprava o 
možnostech komunikace AS s akademickou obcí v období děkanské volby a 
rozdělení úkolů pro technické zajištění volby. 
 
 
 
Zapsala:       Verifikoval: 
BcA. Eva Kašpárková,     prof. PhDr. Miroslav Plešák, 
tajemnice        předseda AS DIFA 
 

 

 


