
Zápis ze zasedání AS DIFA JAMU ze dne 19. 4. 2004  

  

Přítomni: Cerhová, Brettschneiderová, Havlíčková, Mikotová, Matúšů, Drozd  
Hosté: Kovalčuk, Lobpreis, Macková  
Omluveni: Kolegar, Hegner, Bergman  
Zapsala: Matúšů  

1. Předložení návrhu studijního a zkušebního řádu  
PhDr. Macková předložila senátu návrh na nový studijní a zkušební řád, který již byl 
nevyhovující pro potřeby DIFA JAMU vzhledem k přechodu na 3 stupňový studijní 
program. PhDr. Macková požádala senát o prostudování a následné vyjádření se 
k tomuto materiálu. Senát se usnesl, že předložený návrh prostuduje a sejde se za 14 dní 
– 3.května ve 14:30hod, kde se k materiálu vyjádří.  
 
2.Omluveni z dnešního zasedání  
Prof. Mikotová omluvila z dnešního zasedání doc. Kolegara ze zdravotních důvodů a 
seznámila senát s jeho stanoviskem k rozpočtu DIFA JAMU. Doc. Kolegar souhlasí 
s rozpočtem. Mgr. Lobpreis omluvil z dnešního zasedání Mgr. Hegnera, který souhlasil 
z rozpočtem a z osobních důvodů se musel vzdát dnešní rozpravy nad rozpočtem.  
 
3. Rozpočet DIFA JAMU  
Mgr. Lobpreis seznámil senát s rozpočet DIFA JAMU a představil jej. Oproti loňskému 
roku došlo k navýšení především v oblasti osobních nákladů v důsledku nového 
mzdového předpisu. Letos poprvé MKČR zahrnulo JAMU do koeficientového 
programu. Následovala diskuse, jejíž dotazy byly tajemníkem zodpovězeny. 
Předsedkyně AS DIFA JAMU nechala hlasovat přítomné členy o schválení Rozpočtu 
pro rok 2004. Ten byl jednomyslně schválen a to 6-ti hlasy.  
 
4.Přednesení návrhu prof. Kovalčuka na spojení ateliéru dramaturgie a režie  
Prof. Kovalčuk požádal senát o schválení návrhu na spojení ateliéru dramaturgie a režie. 
Cílem tohoto propojení je společná výuka těchto dvou oborů při studiu v bakalářském 
stupni, úzká propojenost výuky a následné zjednodušení komunikace. Prof. Kovalčuk 
požádal senát o možnost projednání tohoto bodu na příštím zasedání. Senát si vyžádal 
k tomuto bodu písemné podklady, které prof. Kovalčuk přislíbil vypracovat a zaslat e-
mailem.  
 
5.Hodnocení festivalu Setkání/Encounter  
Prof. Mikotová požádala senátory o vyjádření se a zhodnocení 14.ročníku 
Mezinárodního festivalu vysokých škol Setkání. Senát se shodl, že po organizační 
stránce festival dosáhl vrcholu. Prof. Mikotová zmínila ztrátu citového základu, 
festivalu chyběla atmosféra. Podobný názor zaznamenala i doc. Brettschneiderová mezi 
svými studenty. D. Drozd upozornil na klesající úroveň festivalového časopisu Meeting 
Point, která byla podle jeho názoru zapříčiněna příliš velkou redakcí a nechutí studentů 
psát recenze. Z jeho zkušenosti vyplívá i názor, že malá redakce s nadšením je 
přínosnější. P.Matúšů tento názor potvrdila.  



 
6.Volba místopředsedy AS DIFA JAMU  
PhDr. Havlíčková zdůraznila, že místopředseda AS DIFA JAMU by měl být opět 
student. Navrhla Petru Matúšů. Návrh byl jednomyslně přijat – 6ti hlasy.  
 
Prof. Mgr. Zoja Mikotová  
Předsedkyně AS DIFA JAMU  

 


