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Zápis z jednání Akademického senátu DIFA JAMU ze dne 25. 11. 2009 

 

Přítomní:   doc. Mgr. Jan Kolegar, Mgr. Karel Hegner, Mgr. Hana Helberstadt,    

                    MgA. Lukáš Rieger PhD., BcA. Zdeňka Kujová 

Omluveni:   Mgr. Sylva Talpová, prof. Nika Brettschneiderová, BcA. Magda Lišková  

                     BcA. Ondřej Novotný 

 

Přítomna nadpoloviční většina členů – senát je usnášení schopný. 

 

Hosté:   MgA. Ondřej Vodička, tajemník DIFA 

 

Program jednání:  1. Schválení aktualizace Dlouhodobého záměru fakulty do r. 2010 

                                 2. Informace o práci na aktualizaci statutu a dokumentů fakulty 

                                 3. Projednání výzvy Iniciativa pro vzdělanost 

                                 4. Různé 

 

ad. 1.  Tajemník MgA. Ondřej Vodička objasnil důvody požadavku dodatečného schválení aktualizace 

Dlouhodobého záměru fakulty. Senát zdůvodnění přijal, ale vyslovil požadavek o včasnou 

informovanost senátu ze strany vedení fakulty. Přítomní senátoři, kteří byli s dokumentem aktualizace 

seznámeni již dříve, oceňují změnu postoje vedení fakulty k dlouhodobému záměru směrem 

ke konkretizaci obsahu.  

 Senát rozhodl, že všem senátorům (i těm dnes nepřítomným) bude rozeslán písemný dokument 

aktualizace a po týdnu senátoři potvrdí e-mailem, zda-li s materiálem souhlasí. Od okamžiku potvrzení 

všemi senátory bude materiál považován za schválený. 

 

ad. 2.  Tajemník MgA. Ondřej Vodička seznámil senátory se stavem aktualizace statutu a dalších oficiálních 

dokumentů fakulty. Termín dokončení práce na aktualizaci je předběžně stanoven na jaro 2010. 

 

ad. 3.  Senát projednal výzvu Iniciativy pro vzdělanost, která upozorňuje na plíživé oživení Bílé knihy 

na Ministerstvu školství a rozhodl připojit se k této výzvě níže uvedeným textem, který odešle Iniciativě 

pro vzdělanost. 

 

ad. 4.  Tajemník MgA. Ondřej Vodička informoval o předpokládaném snížení příspěvku MŠMT v souvislosti 

s očekávaným snížením normativu na studenta v rozpočtu na rok 2010 a o s tím i celkový pokles 

rozpočtu JAMU. 

 

 

Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se plně připojuje 

k  prohlášení z Hradce Králové ze dne 4. 2. 2009, podporuje prohlášení předsednictva České konference 

rektorů ze dne 13. 10. 2009 a podporuje níže uvedené usnesení Iniciativy pro vzdělanost:    

  

  „Ţádáme delegáty VŠ a rektory zúčastněné v české konferenci rektorů, aby při jednáních s Ministerstvem 

školství, mládeţe a tělovýchovy odmítli prolomení těchto tří základních prvků akademické samosprávy: 

 

a) výlučně akademické senáty volí rektora a děkana, 

b) výlučně akademické senáty schvalují rozpočet, 

c) výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy. 

 

  Tyto pilíře musí nová reforma respektovat. Bez nich by bylo akademické prostředí vydáno na pospas 

  politickým a lobbystickým tlakům, které v dlouhodobém horizontu devalvují kvalitní vědu a vzdělání.“ 

                 

                                                                                                                 zapsal předseda AS DIFA 

                                                                                                                 Doc. Mgr. Jan Kolegar 

 

 


