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Zápis ze zasedání akademického senátu Divadelní fakulty JAMU  

dne 29. 1. 2013 
 
PŘÍTOMNI:  

• členové:  
Hana Halberstadt, Karel Hegner, Miroslav Plešák, Lukáš Rieger, Pavel Trtílek, Eva Kašpárková,  
Juraj Augustín, Lukáš Kopecký 
omluven: Jan Šotkovský 

• hosté: 
doc.MgA.  Zbyněk Srba, Ph.D., MgA.  Blanka Chládková, MgA. Ondřej Vodička,  
BcA. Sabina Machačová 

 
PROJEDNÁNO: 
 

I. Agenda: 
       Funkční období AS DIFA JAMU končí 14. listopadu 2013, začátkem příštího akademického roku 
       proběhnou volby do nastupujícího senátu. Stávající senát předá nově zvolenému senátu i vedení fakulty 
       kompletní archiv dokumentace vlastní činnosti  (připravuje tajemnice AS Eva Kašpárková). 

 
II. Výchozí dokument MŠMT pro novelu zákona o vysokých školách: 

Děkan DIFA doc. Zbyněk Srba zdůraznil význam materiálu pro budoucnost školy a seznámil senát 
s přístupem fakulty. Prvotní verzi dokumentu všichni členové senátu obdrželi a měli možnost si ji 
prostudovat. Proděkanka Blanka Chládková, zástupkyně v RVŠ,  komentovala čerstvě  aktualizovaný 
katalog Výchozího dokumentu a představila základní body týkající se profilace, autonomie, 
odpovědnosti a financování, které jsou v novele dále rozpracovávány. Momentálně jsou řešeny zejména 
otázky ohledně vzniku Národní akreditační agentury a podoby tzv. kontraktového finacování. Zdá se, že 
jednání ze strany MŠMT postupuje systematicky, nicméně musíme se znepokojením konstatovat, že 
prostor k větší akademické diskusi nad materiálem je velmi stísněný.  
Nejbližší širší jednání v gesci MŠMT proběhne 12. února (zde se bude novela připomínkovat), komise 
v rámci RVŠ by  měla následnou podobu dokumentu projednat na schůzi 21. února. Ke konci března  
by měla být dokončena připomínková fáze a dokument  předložen k prvnímu čtení ve vládě. 
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              Vzhledem k těmto okolnostem a časovým souvislostem se AS DIFA obrací na AS JAMU  
              s návrhem svolat v druhé polovině února 2013 společné zasedání senátu JAMU a senátů obou 
              fakult za účasti představitelů školy a zástupců JAMU v  Radě vysokých škol, aby bylo možno  
              o probíhajících jednáních v zájmu zpětné vazby akademickou obec informovat, zodpovědět  
              otázky,  konfrontovat názory,  sladit společné přístupy a postupy.  
 

III. Problematika výuky cizích jazyků (projednáváno na předešlých jednáních AS DIFA JAMU): 
       Děkan DIFA informoval akademický senát, že otázka se řešila na rozšířeném kolegiu, většina 
       vedoucích ateliérů – s přihlédnutím k jejich různým odborným specializacím - považuje  výuku více 
       jazyků za potřebnou.  Děkan se s tímto stanoviskem ztotožňuje a v tomto smyslu byla také vedena 
       jednání s vedoucím kabinetu cizích jazyků Mgr. Karlem Palou. Konkrétní požadavky budou  
       specifikovány v rámci  přípravy studijních plánů na akad. rok 2013/14.  

 
IV. Termín příští schůze se bude odvíjet od realizace výše uvedeného návrhu na společné jednání všech 

tří   senátů  koncem měsíce února.  
       Další zasedání AS DIFA bude spojeno s návrhem rozpočtu Divadelní fakulty na rok 2013 (patrně  
       v první polovině března). Součástí jednání bude rovněž inventura dříve nastolených témat: kariérní řád,  
       dostupnost diplomových prací, jednotná klasifikace jejich jazykové úrovně apod. 

 
 
 
                                                        V Brně 2. února 2013 

  
       Zapsala:                                                                                                                        Verifikoval: 
       Eva Kašpárková,        Miroslav Plešák 
       tajemnice AS         předseda AS DIFA 
  


