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Zápis ze zasedání akademického senátu Divadelní fakulty JAMU 
 

29. listopadu 2011 
 
Přítomni: 
Juraj Augustin, MgA. Eva Davidová, Ph.D., doc. 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 (Finsko) 
 
Hosté: 
doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. – děkan Divadelní fakulty JAMU  
MgA. Blanka Chládková – proděkanka Divadelní fakulty 
MgA. Ondřej Vodička – tajemník Divadelní fakulty 
 
 

Program: 
1) Úvod: 
 předseda AS DIFA JAMU prof. Miroslav Plešák přivítal hosty a seznámil přítomné  
      s programem zasedání. 

 
2) Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách: 
 Všichni přítomní členové AS potvrdili, že obdrželi s předstihem věcný záměr zákona o 

VVŠ a také přílohu zápisu z kolegia děkana DIFA (z 29. listopadu 2011) s vyjádřením 
stanoviska vedení fakulty k věcnému záměru připravovaného zákona i záměru jejich 
financování, dále také materiály o postoji RVŠ k této problematice. 

 Proděkanka MgA. Blanka Chládková, členka RVŠ, podrobně přiblížila přítomným 
návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (návrh MŠTV) s důrazem na jeho 
pozitiva i negativa – a to zejména ve vztahu ke specifikům uměleckého školství a také 

      k možnému okleštění akademických tradic a svobod vysokých škol. 
 Zásadní obecná výtka, zdůrazněná v rozpravě AS, se týká neuvěřitelně krátkých 

časových úseků, které jsou ze strany MŠTV dávány k diskusím nad návrhem věcného 
záměru zákona. Jako problematické body se jeví především následující: 

• změna samosprávné funkce (tzv. institut rady vysoké školy, oslabení pozice 
rektora, omezení pravomocí senátů, potlačení pozic fakult) 

• financování veřejných vysokých škol (tzv. příspěvek za činnost místo 
příspěvku na činnost z rozpočtu MŠTV, nepromyšlené zavedení poplatků za 
studium apod.) 

• zatím nejasný a nepropracovaný princip určení VŠ univerzitního typu. 
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Ad 2 ) Závěr:  
 AS DIFA JAMU na základě zevrubné rozpravy konstatuje, že se ve svých 

názorech zcela ztotožňuje se zásadovým stanoviskem kolegia Divadelní fakulty 
JAMU a plně je podporuje.  

 Situaci hodnotíme jako mimořádně závažnou a považujeme za potřebné 
neprodleně informovat a aktivizovat akademickou obec (především její 
studentskou část) a posílit tak prostřednictvím jejích názorů mandát 
akademických funkcionářů, volených senátů a zástupců JAMU v RVŠ. 

 AS DIFA pověřuje předsedu prof. Plešáka, aby toto stanovisko tlumočil 
předsedkyni AS JAMU dr. Horáčkové s opakováním výzvy ke společnému 
setkání AS JAMU i obou fakult za přítomnosti představitelů školy – a tentokrát i 
s výzvou k široké účasti členů akademické obce.  

 
3) Reakreditace oborů bakalářského cyklu a akreditace čtyřletého doktorského 
studijního programu: 
 Všichni členové AS obdrželi v předstihu obsáhlé materiály a měli možnost je 

prostudovat. 
 Děkan Divadelní fakulty doc. Srba seznámil přítomné s návrhy na reakreditaci i 

akreditaci jednotlivých oborů, které již v plném počtu 22 členů jednomyslně schválila 
Umělecká rada DIFA. Děkan také vyzvedl mimořádné osobní a pracovní nasazení 
proděkanky pro studium prof. Silvy Mackové.  
 

Ad 3) Závěr: 
 AS předložené akreditační a reakreditační materiály i žádost jako celek 

projednal a ocenil práci vedení fakulty i všech zúčastněných. 
 
4) Různé: 
 Na základě připomínek studentů herectví byl vnesen dotaz na kvalitu rekonstrukce 

podlah v hereckých učebnách – tajemník fakulty slíbil prověřit. 
 MgA. Šotkovský se dotázal na povinnost pedagoga vést větší množství bakalářských a 

diplomových prací v souvislosti s výší platového ohodnocení, na což reagoval děkan 
odkazem na právě vznikající „kariérní řád“, jenž by měl mj. i tyto záležitosti 
zohlednit. Téma bylo odročeno na obsáhlejší projednání v průběhu některého z dalších 
setkání AS v širším kontextu problematiky bakalářských a diplomových prací.  

 
 
 

 
 

 
Zapsal: MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.          Doplnil a verifikoval: prof. PhDr. Miroslav Plešák, 
                                                                                                          předseda AS DIFA JAMU 
 
                                         


