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Zápis ze zasedání akademického senátu Divadelní fakulty JAMU 

11. listopadu 2011 
 
Přítomni: 
Juraj Augustin, MgA. Eva Davidová (Brhelová), Ph.D., Mgr. Hana Halberstadt, Mgr. Lukáš 
Kopecký, prof. PhDr. Miroslav Plešák,  MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., MgA. Pavel Trtílek, 
Ph.D., MgA. Jan Šotkovský 
Omluvena: 
BcA. Eva Kašpárková 
Hosté: 
doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. – děkan Divadelní fakulty 
MgA. Ondřej Vodička – tajemník DIFA JAMU 
 
 

Program: 
1) Úvod: 
 předseda AS DIFA JAMU prof. Plešák seznámil přítomné s programem zasedání; 

 
2) Delegáti DIFA do Rady vysokých škol: 
 volba studentského delegáta do Rady vysokých škol za Divadelní fakultu JAMU – 

navržena jako hlavní zástupkyně BcA. Eva Kašpárková, jež doposud zastupovala 
Lucii Šilerovou (HF); jednomyslně schváleno přítomnými členy AS; 

 AS ocenil dosavadní práci proděkanky MgA. Blanky Chládkové v RVŠ a doporučil 
pokračování její činnosti; jednomyslně schváleno přítomnými členy AS; 

 oba návrhy budou postoupeny předsedkyni AS JAMU dr. Horáčkové. 
 
3) Setkání AS JAMU a AS fakult k problematice připravovaného zákona o VŠ: 
 přijat podnět prof. Plešáka ke společnému setkání AS obou fakult (DIFA a HF) a 

celoškolského (JAMU) k aktuálním otázkám nově vytvářeného zákona o vysokém 
školství se vstupními informacemi a stanovisky představitelů školy; 

 tajemník DIFA doporučil, aby termín byl stanoven až na období leden či únor 2012, 
kdy budou aktuálnější podklady; 

 podnět AS DIFA bude postoupen k rozhodnutí AS JAMU. 
 
4) Projednání a schválení aktualizace Dlouhodobého záměru DIFA na rok 2012: 
 materiál byl s dostatečným předstihem doručen všem členům AS DIFA; 
 z úvodních informací MgA. Vodičky: požadovaná aktualizace byla dříve spojována  
      s předložením rozvojových projektů; závazná metodika MŠMT byla pozměněna, 
      a to především s vazbou na výroční zprávu, akcentem na kvantifikování 
      jednotlivých ukazatelů a inovaci struktury tohoto dokumentu; 
 dotaz na zvyšující se realizaci spolupráce mezi oběma fakultami JAMU zodpověděl 

doc. Srba poukazem na přiblížení grantové spolupráce mezi fakultami (realizace 
schváleného projektu ESF) a plánovanými společnými aktivitami (např. v rámci 
budoucího Divadla na Orlí jakožto společné budovy obou fakult); 
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 dále byly vzneseny dotazy týkající se rozvoje podpory samostatné tvůrčí činnosti 

studentů, spolupráce s profesionálními umělci, metod hodnocení EFQM (European 
Foundation for Quality management) apod., jež byly děkanem a tajemníkem fakulty 
podrobně zodpovězeny; 

 Aktualizace Dlouhodobého záměru DIFA na rok 2012 byla členy AS DIFA JAMU 
jednomyslně schválena. 

 
5) Různé: 
 děkan informoval o náročnosti reakreditace většiny oborů fakulty (garanti oborů, 

zpřísnění udílení a prodlužování akreditací ze strany MŠMT, neprodloužení akreditace 
studijnímu programu Taneční pedagogika apod.); 

 dále přiblížil aktuální situaci týkající se Registru uměleckých výkonů (RUV), který 
JAMU přinesl v současné době první finanční prostředky; upozornil na mezinárodní 
konferenci v květnu 2012 (v Praze), týkající se RUV; 

 děkan vyzdvihl mimořádné publikační aktivity DIFA a zmínil i ceny, které 
pedagogové i studenti v nedávné době získali; 

 obsáhlá rozprava byla věnována závažné problematice stupňujícího se neukončování a 
přerušování studia; děkan společně s vedením fakulty připravuje změnu směrnice; je 
třeba také řešit zaneprázdněnost studentů herectví v absolventském ročníku vzhledem 
k tvorbě diplomové práce; členové senátu doporučili předsunout zadání diplomové 
práce na konec června aj.; vedení fakulty bude tyto otázky s AS průběžně konzultovat, 
ale konstatovalo, že organizačně je to v kompetenci a odpovědnosti vedoucích 
jednotlivých ateliérů; 

 k vedení fakulty byla vznesena výzva týkající se neuspokojivé obsahové náplně a 
aktualizace webových stránek Studia Marta; řešení bylo přislíbeno odkazem na novou 
tajemnici Studia Marta (MgA. Markéta Švecová) – děkan DIFA na věc osobně 
dohlédne; 

 další dotaz se týkal přijetí BcA. Lukáše Palečka do magisterského cyklu oboru 
divadelní dramaturgie, byť jeho přijetí komise jednomyslně nedoporučila; děkan Srba 
vysvětlil, že využil svého práva „autoremedury“ a rozhodl tak na základě odvolání 
studenta, který se umístil na prvním místě „pod čarou“, a díky doporučení prof. 
Kovalčuka (předsedy zmíněné přijímací komise a vedoucího dotyčného ateliéru, do 
něhož měl student nastoupit); AS doporučuje v zájmu transparentnosti takového 
procesu vždy zpětnou vazbou informovat o změně rozhodnutí a jejím důvodu všechny 
členy přijímací komise; 

 závěrečný dotaz souvisel se vzděláváním všech zaměstnanců JAMU formou testování 
e-learningových znalostí. 

 
6) Závěr: 
 členové akademického senátu i představitelé školy ocenili otevřenost a věcnost diskuse a 

rozhodli se v ní pokračovat. 
 

Příští jednání AS DIFA se uskuteční v úterý 15. 11. 2011 v 17 hodin. 
 

 
Zapsal: MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.   Verifikoval: prof. PhDr. Miroslav Plešák 


