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Zápis ze zasedání AS DIFA JAMU dne 13. 11. 2012 
 

 
přítomni: Miroslav Plešák; Hana Halberstadt; Karel Hegner, Lukáš Rieger; Pavel 

Trtílek; Jan Šotkovský; Juraj Augustín; Eva Kašpárková  
omluven: Lukáš Kopecký 
hosté:      doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (děkan DIFA); BcA. Sabina Machačová 
 

1. Senátoři ve svých řadách přivítali nového člena doc. Karla Hegnera a 
pogratulovali Janu Šotkovskému k úspěšné obhajobě disertační práce. 

 
2. Eva Kašpárková se vzdala studentského zastoupení v Radě vysokých škol. 

Senát Divadelní fakulty navrhuje do této funkce  studentku Sabinu 
Machačovou (1. ročník navazujícího magisterského studia divadelní 
dramaturgie). 
Sabina Machačová s návrhem souhlasila a jako kandidátka AS DIFA byla 
jednomyslně schválena aklamací.  Předseda AS postoupí návrh AS JAMU. 

 
3. Děkan DIFA JAMU započal v polovině října své druhé funkční období a 

předložil senátu k projednání tým svých nejbližších spolupracovníků. Na pozici 
tajemníka DIFA JAMU v souladu s předvolební koncepcí doc. Srby nadále 
působí MgA. Ondřej Vodička, funkci proděkanů budou nadále vykonávat: prof. 
PhDr. Silva Macková (proděkanka pro studijní záležitosti), MgA. Blanka 
Chládková (proděkanka pro rozvoj školy a zahraniční vztahy) a prof. PhDr. 
Josef Kovalčuk (proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční koncepce).  
AS DIFA vzal bez námitek tuto informaci na vědomí. 

 
4. Doc. Zbyněk Srba srdečně zve akademickou obec na inauguraci  děkanů 

DIFA i HF JAMU, která se uskuteční 20. listopadu v Divadle na Orlí ve 14:00. 
K umožnění účasti akademické obce na tomto slavnostním aktu bude v čase 
14:00 – 16:00 vyhlášeno rektorské nebo děkanské volno. 

 
5. Děkan DIFA JAMU chce dostát důležitému bodu své předvolební koncepce – 

pravidelnému setkávání představitele fakulty s akademickou obcí. Setkání by 
měla probíhat vždy dvakrát v jednom akademickém roce (jednou v zimní a 
jednou v letním semestru). Termín nejbližšího setkání (v polovině prosince) 
bude brzy upřesněn v návaznosti na průběh akademického roku a rozvrhy 
jednotlivých ateliérů. Předpokládá se přibližně dvouhodinová rozprava. 
Součástí programu bude diskuse na aktuální témata týkající se chodu fakulty, 
stejně jako témata přesahující rámec školy.  

      Iniciativa a organizace této akce je záležitostí doc. Zbyňka Srby, členové AS  
      DIFA se jako příslušníci akademické obce zúčastní. 
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6. Reakce děkana na zápis z minulého zasedání AS DIFA: 
           Míra a forma výuky jazyků v rámci jednotlivých ateliérů je dlouhodobou 
           otázkou, se kterou se vedení setkává každý rok při tvorbě studijního plánu.   
           V současnosti probíhají jednání o dalším postupu společně s vedoucím  
           Kabinetu jazyků Mgr. Karlem Palou, který dal výuce nový řád a nové 
           podněty. I přes výrazný přínos pod vedením Karla Paly však stále vyvstávají 
           otázky. Děkan DIFA JAMU vyzval členy kolegia a vedoucí ateliérů, aby  
           přinesli své návrhy a stanoviska, přičemž na dalších rozšířených kolegiích se  
           otázka bude nadále projednávat. 

Senát se o řešení problému bude trvale zajímat a žádá o průběžné informace. 
Je nezbytné, aby se vedení fakulty k problematice odborně vyjádřilo a 
intenzivně se jí v konkrétní rovině nadále zabývalo.  
 

7. Ve čtvrtek 22. listopadu bude na zasedání RVŠ projednán výchozí dokument 
MŠMT k novele zákona o vysokých školách. S materiálem se členové AS 
předběžně seznámili. Podle názoru předsedy senátu se ze strany MKČR 
jedná spíše o nastolení témat, která budou nadále projednávána Českou 
konferencí rektorů a Radou vysokých škol.  
AS žádá své zástupce v RVŠ, aby byl o jednání 22. 11.  neprodleně 
informován;  pokud to bude potřebné, svolá předseda mimořádnou schůzi na 
27. 11. 2012. 
 

8. Senátoři jsou znepokojeni informacemi médií o ohrožení programu Erasmus, 
zdůvodňovaném nedostatkem finančních prostředků v  EU - a oceňují 
iniciativu významných evropských osobností vyzývajících k podpoře a 
zachování programu, který je jedním z nejcennějších pro tisíce studentů. 
AS bude vývoj situace sledovat a je připraven vyvolat širokou podporu ze 
strany akademické obce. 

                 
9. Předseda senátu informoval, že v rámci RUV byla ustavena rada segmentu 

scénického umění. DIFA JAMU v radě zastupují Miroslav Plešák a Blanka 
Chládková.  

 
 
V případě potřeby (zejména s ohledem na závěry listopadového jednání RVŠ) 
svolá předseda akademický senát na úterý 27. 11. v 16:30. 
(V opačném případě se zasedání uskuteční počátkem ledna 2013.) 
 
 
zapsala: Eva Kašpárková, tajemnice AS DIFA JAMU 
 
verifikoval: Miroslav Plešák, předseda AS DIFA JAMU 

 


