
Zápis ze zasedání AS DIFA JAMU ze dne 10. 11. 2003  

  

Přítomni: Cerhová, Jacíková, Brettschneiderová, Havlíčková, Mikotová 
(později omluvena), Hegner (později omluven)  

Hosté: Kovalčuk, Lobpreis, Záboj  
Omluveni: Bergman, Kolegar, Matúšů  
Zapsala: Cerhová  

Ještě před prvním bodem programu se předsedkyně AS DIFA JAMU prof. Mgr. Zoja 
Mikotová omluvila, že se nemůže zúčastnit zasedání senátu a oficiálně oznámila 
ostatním členům neohlášenou návštěvu Mgr. Záboje - členové senátu jednohlasně 
odsouhlasili možnost jeho přítomnosti na tomto zasedání.  
1. Kooptace nového člena AS DIFA JAMU  
Kooptace nového člena studentské části senátu proběhla v nepřítomnosti tohoto člena -
Petry Matušú, která se omluvila místopředsedkyni senátu Adéle Jacíkové z důvodu 
nemoci. Adéla Jacíková oznámila, že dva předchozí kandidáti na tuto funkci - Jiří 
Honzírek a Lucie Sekaninová - se písemně vyjádřili, že tuto funkci odmítají. Ukázalo 
se, že přijetí nového člena je naprosto nezbytné, neboť bez tohoto člena není 
akademický senát dle vysokoškolského zákona funkční. Předsedkyně senátu se tedy 
kladně vyslovila pro přijetí Petry Matušú a nechala hlasovat přítomné členy o kooptaci -
Petra Matúšů byla jednohlasně kooptována a to 6- ti hlasy. Poté Adéla Jacíková 
převzala odpovědnost za další průběh zasedání.  
2.Informace o činnosti pracovní komise pro změnu vnitřních předpisů  
PhDr. Margita Havlíčková seznámila členy senátu s návrhy změn vnitřních předpisů 
(volebního a jednacího řádu AS DIFA JAMU a statutu DIFA JAMU). Především se
diskutovalo o návrhu rozdělení senátu do dvou komor (studentská komora a komora 
akademických pracovníků s tím, že každá komora si může vyžádat oddělené hlasování a 
aby hlasování platilo, musí převažovat většinový hlas přítomných členů v obou 
komorách. Pokud však komory nevyjádří stejné stanovisko, hlasování je neplatné a 
problém se otvírá další diskusi před dalším možným hlasováním). Děkan fakulty vyzval 
komisi (Havlíčková, Jacíková, Lobpreis), aby co možná seznámila ostatní členy senátu 
jen s nejdůležitějšími změnami a v plném znění přednesla návrh na dalším zasedání 
senátu pro pokud možno všechny členy. Komise přednesla tyto návrhy: úprava počtu 
členů AS DIFA JAMU ze stávajících 9 na 10 (v poměru 6 pedagogů, 4 studenti) s 
odůvodněním, že 9 členů v senátu je nejnižší možný stupeň a pokud jeden z členů 
vypadne (např. složí funkci apod.) není senát dle vysokoškolského zákona funkční. 
Děkan vyjádřil připomínku, že v tomto poměru sil a při odděleném hlasování (v případě 
zavedení komor), již 2 členové studentské komory mohou hlasování vetovat. Proběhla 
diskuse, zda právo veta ano či ne, zda právo veta vyvolává další jednání apod.). Doc. 
Brettschneiderová přednesla návrh změny poměru sil v senátu studenti/akademičtí 
pracovníci 50:50. Komise přislíbila, že se tímto návrhem ještě bude zabývat. Další 
návrhy změn: čl.2 volebního řádu ohledně lhůty ustanovení voleb, čl. 3 v. ř. týkající se 
seznamu voličů - kontrola členů akademické obce a způsoby voleb, čl. 4 bod 4 v. ř. -
představení kandidátů voleb (lhůta), čl. 7 v.ř. zpracování voleb, čl. 8 v. ř. funkční 
období, čl. 12 v. ř. lhůta pro předkládání návrhů - k vyjádření byl vyzván děkan fakulty 
- ten k tomu pronesl, že čtrnáctidenní lhůta je příliš, že to nemůže ovlivnit, neboť to 
závisí na různých usneseních jemu předcházejících. Přislíbil, že se tomuto návrhu bude 
do příštího zasedání AS věnovat. Ke změnám ve statutu : komise přednesla, že návrh 



změn se týká pouze ustanovení, která jsou v přímé souvislosti se změnami volebního a 
jednacího řádu. Navíc je navržena pouze změna čl. 6 o vnitřních normách. Komise
navrhuje, aby vnitřními předpisy dle odst. 1 bodu a) byl děkan či tajemník fakulty 
povinen předem projednat se členy AS. Děkan namítl, že lze těžko přesně definovat tyto 
vnitřní normy. Tajemník podal užší vysvětlení, po kterém se všichni přítomní shodli na 
potřebnosti této změny. (dodaný odstavec 4 zaručuje, že senát bude informován a o 
změnách vnitřních předpisů v předstihu a má možnost k těmto změnám zaujmout 
stanovisko - nerozhoduje však, jen se vyjádří). Na závěr D. Lobpreis pronesl návrh 
informovat více akademickou obec o novinkách dějících se na akademické půdě a 
navrhl zveřejnit tyto události na Internetu. Na přání Mgr. Zábojr též přislíbil, že zajistí 
vyvěšení návrhu vnitřních předpisů na webu DIFA JAMU, aby se akademická obec 
mohla aktivně zapojit do diskuse. A. Jacíková poté apelovala na členy senátu, aby ji 
prostřednictvím elektronické pošty poslali připomínky k návrhům změn vnitřních 
přepisů do příštího zasedání AS. (jacikova@seznam.cz) Body programu 3 a 4 se 
neprojednaly, Adéla Jacíková tyto body navrhla přesunout na další zasedání senátu z 
důvodu nepřítomnosti mnohých členů. Její návrh byl jednohlasně přijat.  
3. Svolání dalšího zasedání AS DIFA JAMU  
Další zasedání AS DIFA JAMU bylo svoláno na 1. 12. 2003 v 14.00 hod v místnosti č. 
106. Účast všech členů velmi důležitá.  
  

Prof. Mgr. Zoja 
Mikotová Adéla Jacíková

Předsedkyně AS 
DIFA JAMU místopředsedkyně AS DIFA JAMU

 


