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Zápis ze zasedání akademického senátu Divadelní fakulty JAMU 

dne 3. 4. 2012 

PŘÍTOMNI:  

Juraj Augustín, Hana Halberstadt, Eva Kašpárková, Lukáš Kopecký, Miroslav Plešák, Lukáš Rieger, Jan 

Šotkovský, Pavel Trtílek 

 

OMLUVENI: 

Eva Davidová 

 

PROJEDNÁNO: 

 

1/ Předseda akademického senátu shrnul dosavadní průběh volby děkana DIFA JAMU, přičemž postup AS 

při zajišťování volby označil za pečlivý a korektní. Senátoři požádali všechny nominované o vyjádření k přijetí či 

nepřijetí kandidatury. Celkem bylo osloveno 29 osob.  

Při podrobnějším prozkoumání a konzultaci předsedy AS s navrženým Mgr. Petrem Štědroněm, Ph.D., se 

potvrdilo, že v současnosti není členem žádné akademické obce a nedosahuje tedy stanovených podmínek - ty  

však chápe a respektuje.  

Všichni dotázaní se cítili být nominací poctěni a vyjádřili AS podporu při dalším postupu v průběhu volby, nicméně  

v konečném rozhodnutí  kandidaturu s jedinou výjimkou nepřijali. 

AS DIFA JAMU doporučí v závěrečném protokolu na základě získaných zkušeností zvážit pro příští volbu  

podmínky, jimiž se vymezuje okruh možných nominovaných - např. pokud jde o členství v akademické obci nebo 

navržení zahraničních osobností, kde by bylo vhodné a slušné, aby od nich navrhovatel předem získal souhlas 

s nominací nebo je aspoň o svém úmyslu informoval, apod.  

 

2/ Jako jediný z  navržených a oslovených přijal kandidaturu  doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D., a písemně 

se zavázal odevzdat do 19. 4. 2012 svoji koncepci ke zveřejnění.  

Rozprava akademické obce s kandidátem se uskuteční jako součást zasedání AS DIFA JAMU dne 25. 4. 

2012 ve 14 hodin v učebně č. 104.  

 

3/         Akademický senát nabízí možnost vložit dotazy pro kandidáta doc. Srbu nebo náměty adresované 

členům AS do zvláštní schránky, umístěné ve zvýšeném přízemí Divadelní fakulty, kde budou rovněž 

průběžně vystavovány různé dokumenty  ( životopis kandidáta, jeho děkanská koncepce z r. 2008 atd.).  
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3/ Předseda vyzval členy AS, aby v následném období své postoje všestranně promýšleli, naslouchali  

zejména členům akademické obce, jejichž mínění si váží, při festivalu Setkání/Encounter získali i pohled 

představitelů jiných vysokých uměleckých škol a utvářeli si tak ucelený názor, na jehož základě se budou při 

volbě rozhodovat.  

 

 V případě potřeby svolá předseda mimořádnou schůzi AS. Nebude-li to nutné, uskuteční se příští zasedání dne 

25. dubna 2012 ve 14:00 v místnosti 104. 

 

 

 

 

Zapsala:                 Verifikoval: 

Eva Kašpárková,                              Miroslav Plešák 

tajemnice                                                                                                                         předseda AS DIFA JAMU 

 


