Zápis ze schůze Oborové rady hudební produkce, která se konala v pátek
13. 12. 2019 v 11.00 hod. v zasedací místnosti HAMU
Přítomni: prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc – předseda; Ing. Roman Bělor, prof. PhDr.
Jaromír Havlík, CSc.; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; PhDr. Ingeborg Radok Žádná;
doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.; prof. Noemi Zárubová – Pfeffermannová
Omluveni: doc. Bohumil Nekolný;
1. Prof. Štilec přivítal přítomné a poděkoval všem za účast na schůzi a práci pro OR
hudební produkce v průběhu roku 2019.
2. Rekapitulace stavu doktorského studia
Tereza Kramplová – dle zápisu z minulé schůze prof. Štilec doktorandku
kontaktoval, aby se vyjádřila, zda hodlá po ukončení přerušení studia od února 2019
ve studiu pokračovat. T. Kramplová se rozhodla, že ve studiu pokračovat nebude a
požádala písemně studijní oddělení o ukončení studia na vlastní žádost.
Magdalena Nováčková (4. ročník) – školitel prof. Štilec
Doktorandka má ze zdravotních důvodů přerušené studium od 1. dubna 2019,
předpokládaný konec přerušení studia je 15. 3. 2020. Prof. Štilec bude
M. Nováčkovou na konci února kontaktovat, aby se vyjádřila, zda hodlá ve studium
pokračovat (v roce 2020 by měla obhajovat dizertační práci).
Radka Prošková (4. ročník) – školitelka prof. Zárubová informovala přítomné
o výsledcích studia doktorandky. R. Prošková má vše splněno, intenzivně pracuje
na dizertační práci, získává informace, účastní se konferencí, aktivně se podílí na řadě
akcí školy (koncert proti totalitě + výstava, výuka volitelného předmětu Základy
získávání finančních zdrojů, a pod.).
Helena Jonášová (2. ročník) – školitel doc. Nekolný.
MgA. Lázňovský informoval za doc. Nekolného přítomné o průběhu studia
doktorandky v prvním ročníku. Doktorandka vyučovala na katedře produkce DAMU
v ZS 2018/19 úspěšně jeden předmět, od jara do září 2019 však měla vážné
zdravotní problémy. Od října 2019 opět vyučuje a konzultuje s doc. Nekolným práci.
Prorektorka PhDr. Radok Žádná informovala přítomné, že si pí. Jonášová nechala
vyplatit na jaře 2019 v rámci doktorského studia sedmnáct tisíc korun na mobilitu.
Cestu nezrealizovala, ale peníze nevrátila. Nereaguje na písemné výzvy rektorátu
AMU. Zároveň bylo zjištěno, že dluží AMU čtyřicet tisíc za zpoplatněná léta studia.
Nekomunikuje, nepožádala o zmírnění výše poplatků např. vzhledem k rodinné
situaci.
MgA. Lázňovský konstatoval, že doktorandka pravděpodobně přeceňuje své fyzické
síly (studium několika oborů současně, péče o rodinu a 3 děti, atd.), kolabuje a
dostává se do problémů, které odsouvá, místo aby je řešila. Navrhnul oborové radě,
že vzhledem k tomu, že se zdravotní stav paní Jonášové pravděpodobně stabilizoval,
celou záležitost s ní probere a pokusí se dosáhnout rychlé nápravy.
Oborová rada přijala na základě diskuse a konzultace s právničkou Dr. Šípkovou
usnesení:








-doktorandka H. Jonášová musí neprodleně, nejpozději do 31. 12.2019
doplnit zprávu o průběhu a výsledcích studia prvního ročníku do systému
KOS
předložit rektorátu doklady za neuskutečněnou cestu (lékařské
vyjádření, potvrzení pojišťovny, že uplatňuje pojistné za nevyužité
letenky)
přerušit aktivity na jiných školách a soustředit se na doktorské studium
na HAMU
na základě schůzky s MgA. Lázňovským začít komunikovat s rektorátem
a řešit splácení dluhů dohodou

V případě nesplnění těchto podmínek podá OR podnět na ukončení studia.
Eva Zavřelová (2. ročník) - školitel MgA. Lázňovský z DAMU referoval o výsledcích
studia doktorandky. E. Zavřelová splnila všechny studijní povinnosti prvního ročníku,
velmi pilně pracuje na svém výzkumu, který je zaměřen na zážitky diváka jednotlivce
(-očekávání, motivace, dopady divadelního představení, apod.). Zúčastnila se
konference v Itálii, zapojila se do evropského projektu agentury ACER, je velmi
aktivní.
3. Doktorské studium hudební produkce v ak. r. 2020/21
Prof. Štilec napsal děkanovi HAMU prof. I. Klánskému a požádal o otevření
doktorského studia hudební produkce v akademickém roce 2020-21
Zapsala S.Adamcová
Schválil: prof. J.Štilec, předseda OR

