
Zápis ze schůze Senátu DIFA JAMU 12. 3. 2008 
 

Přítomni: -senátoři - pedagogové: Mgr. A. Bergman, Ph.D., Mgr. K. Hegner,  
                 Mgr. H. Charvátová, doc. J. Kolegar,  MgA. L. Rieger, Ph.D.,  Mgr. S. Talpová  
      -senátoři - studenti: Z. Kujová, M. Lišková, O. Novotný  
 
 HOSTÉ: prof. A. Hajda, doc. M. Hynšt, prof. I. Osolsobě, prof. J. Kovalčuk,  
      MgA.O. Vodička 
Programem jednání byla diskuse nad volbou děkana 
Uvítání hostů, 
Prof. Švanda se omluvil, byl přečten jeho dopis. 
Diskuse nad volbou děkana, vysvětlení výrazu „generační výměna“. 
Informace o historii volby.  
prof. Hajda: 

• Linii „Kovalčuk – Cejpek – Kovalčuk“ považuji za maximálně úspěšnou, 
• důležité je finanční zajištění školy – nyní zejména evropské peníze, 
• umělecké VŠ jsou v ohrožení, 
• působení děkana i za hranicemi školy (Rada vysokých škol), 
• s AMU přátelství a zároveň tvrdý boj o granty, 
• důležité je být členem uměleckých rad ostatních uměleckých VŠ, 
• ideální kandidát je ten, který si vytvoří ideální tým, 
• musí přednést akademické obci, jaká je vize týmu. 

Doc. Hynšt: 
• Historie volby, 
• není potřeba revoluční změny, ale navázat na to dobré, co tady je, 
• děkan musí být „mladý člověk všech generací“. 

prof. Kovalčuk: 
• Je nutné obstát ve velké konkurenci – vynikající pedagogové i studenti, 
• v Praze je více lidí, větší výběr; naše škola má dobré renomé, 
• velký zájem o celé dění na škole má zejména Zoja Mikotová 

Diskuse nad otevřením volby – vysvětlení. 
 
Pokračování schůze po odchodu hostů 
 
Diskuse nad volbou 29. – 30. 4. 2008 
- ideální je zvolit děkana v jeden den, pokud by nebyl dostatek času, je vhodné ponechat i 

30.4. volebním dnem. Tak je to již zaneseno do Vyhlášení voleb. 
 
Setkání akademické obce 
- Vychází z iniciativy studentů – senát vyslovil souhlas, 
- domluven termín 18.3. – čas bude upřesněn, 
- schůzi pořádá studentská sekce AS DIFA JAMU. 
 
Problém změny délky volebního období 
- platí Vysokoškolský zákon – děkan je volen na 4 roky. 
 
Zapsala: Magdaléna Lišková                                             autorizoval: doc. Mgr. Jan Kolegar 
                                                                                                                předseda senátu DIFA 


