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Zápis ze zasedání akademického senátu Divadelní fakulty JAMU  

dne 25. 4. 2012 

 

I. část jednání (od 12.00 hod.): 

 

PŘÍTOMNI:  

 členové:  

Eva Davidová, Hana Halberstadt, Miroslav Plešák, Lukáš Rieger, Jan Šotkovský, Pavel Trtílek,  

Juraj Augustín, Lukáš Kopecký; 

omluvena:  Eva Kašpárková 

 host: 

MgA. Ondřej Vodička, tajemník Divadelní fakulty 

 

PROJEDNÁNO: 

 

1/ Výroční zpráva o činnosti DIFA JAMU za rok 2011 

 

 K výroční zprávě, kterou členové AS obdrželi v několikatýdenním předstihu, podal výklad tajemník DIFA 

JAMU MgA.Vodička, který osvětlil přístup vedení fakulty k výroční zprávě jakožto ke kronice událostí; současně je 

zpracována stručnější verze jako podklad k celoškolské VZ. 

K dotazu M. Plešáka o systematickém sledování činnosti absolventů a kontaktů s nimi upozornil p. tajemník na 

diplomové práce absolventů (Lucie Abou, Irena Dvořáková), které se problematikou zabývají, a odkázal na záměr 

příštího roku, kde se s prohloubením kontaktů počítá. 

J. Augustin požádal v souvislosti s výroční zprávou k festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2011 o doplnění 

informace týkající se spolupráce se studenty teatrologie FF MU jako recenzenty inscenací. 

Několik členů senátu upozornilo na komplikovaný přístup do „BlackBoxu“ a požádalo o jasnou navigaci na 

webových stránkách fakulty. 

 

Akademický senát 8 hlasy všech přítomných schválil předloženou Výroční zprávu o činnosti DIFA JAMU za rok 

2011. 
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2/  Výroční zpráva o hospodaření DIFA JAMU za rok 2011 

 

 Po explikaci tajemníka fakulty a zodpovězení několika dotazů akademický senát 8 hlasy všech 

přítomných schválil předloženou Výroční zprávu o hospodaření DIFA JAMU za rok 2011. 

 

3/  Rozpočet DIFA JAMU na rok 2012 

 

 MgA. Vodička podal k podkladům, které členové senátu obdrželi předem, důkladný výklad a zodpověděl 

celou řadu dotazů k pochopení koncepčního záměru a souvislostí finančního plánování v rámci fakulty i celé 

školy. 

 

 Akademický senát chápe celospolečenskou potřebu rozpočtového šetření, považuje však za krajně 

nemoudré a programovým prioritám všech vlád ČR protiřečící omezování prostředků na vzdělání a 

konkurenceschopnost mladé generace. Tato tendence ohrožuje kvalitu výuky na vysokých školách, tedy i na 

Divadelní fakultě JAMU. 

S vědomím složité situace, již je vedení JAMU a Divadelní fakulty vystaveno, schválil akademický senát 8 hlasy 

všech přítomných předložený návrh rozpočtu DIFA na rok 2012. 

 

 

Zapsal:          Verifikoval: 

Pavel Trtílek         Miroslav Plešák 

          předseda AS DIFA 
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II. část jednání (od 14.00 hod.): 

 členové senátu:  

Eva Davidová, Hana Halberstadt, Miroslav Plešák, Lukáš Rieger, Jan Šotkovský, Pavel Trtílek,  

Juraj Augustín, Eva Kašpárková, Lukáš Kopecký; 

 kandidát: 

 doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. 

 členové akademické obce 

 

 Předseda senátu úvodem přivítal všechny přítomné. Následně představil jednotlivé 

členy senátu a krátce seznámil přítomné s pravomocemi a povinnostmi senátu tak, jak je to 

definováno ve vnitřním předpisu – Volebním a jednacím řádu Akademického senátu DIFA 

JAMU, který je účinný od 1. dubna 2012 (dostupný na webu difa.jamu). Zdůraznil, že 

všechna zasedání senátu jsou veřejná, vyzval členy akademické obce k účasti na těchto 

jednáních a k podávání podnětů prostřednictvím svých zástupců v AS. 

 

 Stručná rekapitulace dosavadního průběhu volby – členové akademické obce JAMU 

nominovali na kandidaturu celkem 29 osobností, přičemž 27 odpovědí bylo následně 

negativních, 1 nominovaný musel být vyřazen (neboť bylo dodatečně zjištěno, že nevyhovuje 

všem podmínkám), 1 nominovaný kandidaturu přijal. Od všech nominovaných senátoři 

obdrželi písemné vyjádření se souhlasem či nesouhlasem. 

 

 Předseda předal slovo stávajícímu děkanovi a současně kandidátovi na funkci 

děkana pro funkční období 2012 – 2016 doc. MgA. Zbyňku Srbovi, Ph.D. Kandidát nejprve 

představil svoji koncepci (byla v předstihu k dispozici na webových stránkách difa.jamu.cz a 

na úřední desce) a současně svůj nejužší tým, který tvoří proděkani prof. Josef Kovalčuk, 

prof. Silva Macková, MgA. Blanka Chládková a tajemník MgA. Ondřej Vodička.  

V druhé části vystoupení konfrontoval doc. Srba teze své předchozí děkanské kandidatury 

s realitou uplynulých let, přičemž většinu úkolů považuje za naplněnou. 
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V následné diskusi, moderované předsedou senátu prof. Plešákem, odpovídal kandidát na 

otázky a názory, týkající se zejména těchto témat: 

 

 problematika rozsahu kontaktní výuky 

 naddimenzovanost projektů v bakalářském studiu 

 přetížení studentů na úkor jejich dalšího rozvoje (návštěvy divadel, četba apod.) 

 vytvoření adekvátních podmínek pro tvorbu bakalářských a diplomových prací, 

zadávání témat prací ve výraznějším předstihu  

 zvážení kritérií pro bakalářskou práci s odstupňováním ve vztahu k práci 

diplomové 

 ekonomická situace, problematika nedostatečnosti mzdových prostředků 

 míra úvazku v přímé návaznosti na odvedenou práci 

 modulární výuka jako nastoupená cesta k řešení 

 potřebnost a příprava kariérního řádu, jeho souvislost s novým zákonem o VŠ 

 potřeba generační obměny pedagogů, vytváření návaznosti v jednotlivých 

ateliérech a oborech, vyhledávání nových osobností 

 dramaturgie Studia Marta, objasnění principů tvorby dramaturgického plánu 

 inscenace ve Výpustku jako vykročení mimo školu v rámci trendu „site specific“ 

 význam a možnosti kontaktů fakulty s absolventy, příprava metodiky v této oblasti 

 modifikace výuky v návaznosti na proměny divadelního trhu 

 postavení DIFA JAMU v evropském kontextu 

 poznání různých divadelních poetik v rámci studia jako program 

 přínos studentů DIFA českému divadlu, významná ocenění (např. letošní Ceny 

Thalie) 

 

V rozpravě kromě Z. Srby a M. Plešáka vystoupili (bez uvádění titulů) Otto 

Kauppinen, Jan Šotkovský, Václav Cejpek, Josef Kovalčuk, Ivo Krobot, Markéta 

Švecová, Petr Oslzlý, Jana Hlaváčková, Silva Macková. Zodpovězeny byly některé 

dotazy Alexandry Bauerové, dodané písemně v předvečer shromáždění. 

Předseda AS  uzavřel diskusi, poděkoval členům senátu za svědomitý přístup k výkonu 

funkcí, kandidátovi a všem zúčastněným za dosavadní průběh volby a předcházející 

rozpravy. 
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Připomněl, že stávající funkční období doc. Srby končí v polovině října. AS bude z témat 

diskuse vycházet při dalších setkáních s děkanem na veřejně přístupných jednáních senátu.    

  

   

III. část jednání (od 16.30 hod.): 

 

HLASOVÁNÍ 

- velmi stručná diskuse k ukončené rozpravě, které se podle názoru senátu zúčastnilo málo 

  studentů, celková účast 60 osob – ovlivněno faktem, že nebyl další kandidát 

- určeny skrutátorky následného hlasování – Hana Halberstadt a Eva Davidová 

 

Výsledek tajného hlasování: 

6 hlasů pro kandidáta doc. MgA. Zbyňka Srbu, Ph.D. 

3 hlasy proti 

0 hlasů neplatných 

 

Zpráva o výsledku hlasování, která bude po doručení rektorovi JAMU zveřejněna, je 

předložena k podpisu všem členům senátu (viz příloha zápisu). 

 

Na závěr jednání byl přizván doc. Zbyněk Srba, který je seznámen s výsledkem hlasování. 

 

 

 

Zapsala:                                                                                        Verifikoval: 

Eva Kašpárková                                                                            Miroslav Plešák, 

tajemnice AS                                                                                 předseda AS  

 

      


