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Zápis ze zasedání akademického senátu Divadelní fakulty JAMU 

dne 20. 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. 
 
Omluven: 
MgA. Jan Šotkovský 
 
Host: 
MgA. Ondřej Vodička, tajemník DIFA JAMU 
 
1/ Návrh nového Volebního a jednacího řádu AS DIFA JAMU – předseda 
senátu zaslal děkanovi DIFA připomínky a návrhy na změny, vedení fakulty všechny 
náměty akceptovalo a předalo senátorům s předstihem návrh na finální podobu 
dokumentu. Následně byly doplněny poslední připomínky a dokument aklamací 
jednomyslně přijat. 
 Nový Volební a jednací řád AS DIFA bude ihned po schválení Akademickým 
senátem JAMU zpřístupněn na webových stránkách a na úřední desce fakulty. 
 
2/ Předseda senátu požádal vedení fakulty o spolupráci při organizačně 
technickém zajištění volby (seznamy členů akademické obce oprávněných podávat 
návrhy, umístění urny atd.). Pomoc byla tajemníkem fakulty přislíbena; v této 
souvislosti tlumočil rozhodnutí děkana vyhlásit dne 25. 4. od 13:30 děkanské volno, 
aby mohlo být uskutečněno setkání akademické obce s kandidáty. 
 
3/ Předseda AS předložil senátorům znění osobního dopisu adresovaného 
akademické obci JAMU. Dopis bude rozeslán na školní maily všem členům 
akademické obce DIFA JAMU a zveřejněn na předvolebních vývěskách. Členové AS 
obsah dopisu doplnili a podpořili.  
 
4/ Internetové diskusní fórum – po úvodní zprávě MgA. Pavla Trtílka, Ph.D., jako  
zástupce pracovní skupiny (viz zápis ze 13. 3. 2012) členové senátu důkladně zvážili 
a projednali všechna pozitiva a negativa týkající se úvahy o zřízení internetového 
diskusního fóra a po obsáhlé rozpravě se rozhodli tuto aktivitu neiniciovat.  
Senát se jednomyslně usnesl vytvořit prostor pro otázky a náměty směřované 
ke kandidátům vystavením schránky, jejíž obsah bude pravidelně vybírán a 
doručován  adresátům.  
Kandidáti na tyto a další otázky odpoví na veřejném setkání a rozpravě 
s akademickou obcí DIFA dne 25. 4. 2012. V průběhu volebního procesu bude 
rovněž instalována informační nástěnka, kde budou zveřejňovány všechny 
důležité aktuality. 
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5/ Dne 29. 3. 2012 ve 14:00 předseda senátu se dvěma dalšími členy (doc. Mgr. 
Hana Halberstadt a BcA. Eva Kašpárková) otevrou urnu a oddělí platné a neplatné 
návrhy.  
V 15:00 se sejde v místnosti 106 na uzavřeném zasedání Akademický senát 
DIFA; členové budou seznámeni se jmény navržených a rozdělí si kompetence 
k oslovení těch, kdož odpovídají vyhlášeným podmínkám. 
 
6/ Tajemník DIFA MgA. Ondřej Vodička přislíbil pomoc vedení fakulty při kontrole 
úplnosti zápisů AS zveřejněných na webových stránkách fakulty. 
 
 
 
 
Zapsala:       Verifikoval: 
BcA. Eva Kašpárková,     prof. PhDr. Miroslav Plešák, 
tajemnice        předseda AS DIFA 
 

 

 


