
Zápis ze schůze Senátu DIFA JAMU 25.2.2008 
 

Přítomni: -senátoři - pedagogové: Mgr. A. Bergman, Ph.D., Mgr. K. Hegner,  
                 Mgr. H. Charvátová, J. Kolegar, doc.,  MgA. L. Rieger, Ph.D.,  Mgr. S. Talpová  
      -senátoři - studenti: Z. Kujová, M. Lišková, O. Novotný  
Přítomni všichni zvolení senátoři, senát je usnášeníschopný. 
 
Programem jednání byla diskuse nad volbou děkana 
 

1) Diskuse o uzavřenosti či otevřenosti volby a titulu kandidátů 
• uzavřená volba x otevřená i mimo Akademickou obec JAMU 
• požadovaný titul kandidátů na post děkana DIFA JAMU 

2) Hlasování o volbě otevřené i mimo Akademickou obec JAMU 
• PRO otevřenou volbu: 8 hlasů 
• PROTI otevřené volbě: 1 hlas 
• zdrželi se hlasování  0 hlasů 

3) Hlasování o požadovaném titulu kandidátů na post děkana DIFA JAMU 
  - stačí doktorský titul 

• PRO postačující doktorský titul 7 hlasů 
• PROTI    0 hlasů 
• zdrželi se hlasování   2 hlasy 

 Volba děkana bude otevřená i mimo Akademickou obec DIFA JAMU; 
kandidátům může stačit doktorský titul. 

4) Schůze celé akademické obce 
• Schůzi před kandidaturou pořádat nebudeme, s vedením a rozšířeným 

kolegiem DIFA bylo jenáno. Pokud jde o studenty, z obav, že se nesejdou 
v potřebném počtu, zvolil senát jinou cestu: rozešle všem studentům maily 
s obsahem, upozorňujícím na důležitost, korektnost a vážnost přístupu k volbě 
děkana.  Senátoři budou apelovat na pedagogy, aby se studenty komunikovali 
o volbě děkana.  

5) Schůze senátu s nestory  
• Osloveni budou pánové Karlík, Hajda, Hynšt, Kundera, Osolsobě, Švanda, 

Uhde 
• 12.3.2008 v 16:00 

6) Časový harmonogram volby děkana 
• 10.3.2008 – vyhlášení volby, vystavení volební urny. 
• 20.3.2008 -  uzavření volební urny, konec návrhů na kandidáty 

 volební komise dá na vědomí, kdo byl navržen 
 Senátoři budou pověřeni k jednání s navrženými a zajistí písemné přijetí či 
odmítnutí kandidatury. 

 Volba děkana proběhne 29.4. 2008 
7) Volba volební komise 
 Volební komise byla odhlasována všemi hlasy v tomto složení: 
   Hana Charvátová – předsedkyně 
   Jan Kolegar 
   Ondřej Novotný 

Zapsala: Magdaléna Lišková 
 

obsah odsouhlasil: doc. Mgr. Jan Kolegar, předseda senátu DIFA 


