
Zápis ze schůze Senátu DIFA JAMU 28. 4. 2010 
 
 

 
Přítomni: - senátoři - pedagogové: Mgr. K. Hegner, Mgr. Hana Charvátová,  
     doc. Mgr. J. Kolegar, MgA. L. Rieger, Ph.D.,  
  - senátoři - studenti: M. Lišková, O. Novotný 
  - hosté: doc. MgA. Z. Srba, Ph.D., MgA. O. Vodička    
 
 

Přítomna  nadpoloviční většina senátorů, senát je usnášeníschopný. 
 
 

Program:  1) Schvalování rozpočtu Divadelní fakulty JAMU na rok 2010, 
  2) schvalování Závěrečné zprávy Divadelní fakulty JAMU za rok 2009, 
  3) různé, aktuální témata. 
   
 
1) Schvalování rozpočtu Divadelní fakulty JAMU na rok 2010 
 
- Tajemník podrobně prezentoval senátorům rozpočet, detailně vysvětlil jednotlivé položky 

a zodpověděl všechny dotazy,  
- byl představen hospodářský výsledek roku 2009, 
- byly vysvětleny jednotlivé položky fondu reprodukce majetku, 
- tajemník informoval o započetí stavby Divadla na Orlí, 
- upozornil na změnu v podpoře a financování vědecko-výzkumných projektů (ty musí od 

roku 2010 projít soutěží), 
- diskuse, 
 
- hlasování:   PRO navržený rozpočet - 6 hlasů, 
    PROTI navrženému rozpočtu - 0 hlasů. 
 

 Rozpočet Divadelní fakulty JAMU na rok 2010 byl jednohlasně schválen. 
 
 
2) Schvalování Výroční zprávy Divadelní fakulty JAMU za rok 2009 
 
 -    Diskuse, 
 
 -    hlasování:   PRO navrženou podobu Výroční zprávy - 6 hlasů, 
    PROTI navržené podobě Výroční zprávy - 0 hlasů. 
 

 Výroční zpráva Divadelní fakulty JAMU za rok 2009 byla jednohlasně 
schválena. 

 
 
 
3) Různé, aktuální témata 
 
a)   Děkan upozornil na členění škol na 3 typy: výzkumné, vyučující, praktické, 



 - je třeba, aby JAMU zůstala univerzitním typem školy. 
 
b) Na JAMU proběhlo hodnocení doktorských studijních programů - výsledky byly kladné, 

JAMU vydává dostatečný počet publikací. 
 
c)  Počty přijatých studentů budou muset být nařízením Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy opět sníženy, o přesných podmínkách se bude ještě dál jednat. 
 
d)  Je možné, že bude ukončeno financování studentů na 3 + 1 a 2 + 1 rok. Bude umožněno 

bezplatné studium jen na 3 + 2 roky. 
 - o změně se bude ještě dále jednat. 
 
e)  Probíhá aktualizace Statutu DIFA JAMU a Volebního a jednacího řádu AS DIFA JAMU 
 - formálně provedla Lišková, 
 - je třeba aktualizovat obsah -> byla ustanovena pracovní skupina: senátoři - Lišková, 

Rieger; vedení DIFA JAMU - Chládková, Vodička, 
 - statuty budou dokončeny do listopady 2010. 
 
f) Dochází k aktualizaci webových stránek JAMU (i DIFA) a tvorbě nové corporate identity 

DIFA. 
 
g) Lišková navrhuje svolat setkání akademické obce, kde by došlo k hodnocení uplynulého 

roku, 
 - setkání děkana s akademickou obcí proběhne 1. 6. 2010 v učebně 104 od 14:00, 
 - dále bude probíhat každoročně. 
 
e)  AS DIFA JAMU byl seznámen s kauzami disciplinární komise a souhlasí s jejím 

rozhodnutím.   
   
 
 
 
 
 
Zapsala: Magdaléna Lišková   Autorizoval: Doc. Mgr. Jan Kolegar 
       tajemnice senátu         předseda senátu 


