Zápis z jednání oborové rady doktorského studia v oboru Taneční umění
19.11.2010
Přítomni:
prof. Ivanka Kubicová, prof. Vladimír Tichý, CSc., prof. Božena Brodská, prof.
Dorota Gremlicová, Ph.D., Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., prof. Noemi ZárubováPfeffermannová
Program:
1. Členové oborové rady byli seznámeni s průběhem státních doktorských
zkoušek a obhajob disertační práce studentek Lucia Dercsényiové (Taneční
umění – Taneční věda) a Věry Ondrašíkové (Taneční umění – Choreografie
a teorie choreografie). Obě úspěšně ukončily doktorské studium.
2. Oborová

rada

projednala

zprávy

školitelů

jednotlivých

studentů

doktorského studia.
3. Oborová rada projednala a schválila návrh školitelů a individuální studijní
plány pro studenty nastupující do doktorského studia. Individuální plány
byly odevzdány na studijní oddělení HAMU. Školitelé byli pro jednotlivé
studenty stanoveni takto:
Obor Taneční umění – Taneční věda
Caunerová, Anna – školitel prof. Ivanka Kubicová
Indráková, Tereza – školitel doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
Mikysková, Barbara – školitel Mgr. Václav Janeček, Ph.D.
Opavská, Andrea – školitel prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.
Rinowski, Veronika – školitel doc. Helena Kazárová, Ph.D.
Obor Taneční umění – Choreografie a teorie choreografie:
Puchowska, Sára – školitel Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.
Turečková, Hana – školitel doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
Obor Taneční umění – Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla:
Vizváry, Radim – školitel PhDr. Ladislava Petišková
4. Členové oborové rady diskutovali o délce doktorského studia. Vzhledem
k dosavadním zkušenostem se shodli na tom, že by bylo vhodnější požádat

o akreditaci čtyřletého doktorského studia. Pro studenty by bylo snazší
naplnit požadavky studijního plánu a dokončit disertační práci, zároveň by
čtyřleté

studium

umožnilo

více

využívat

možností

dlouhodobých

zahraničních pobytů, které během tří let lze uskutečnit obtížně.
5. Komise diskutovala o problémech s přiznáním stipendií a se zařazením
studentů do prezenční a kombinované formy studia. Prof. Gremlicová
upozornila na problém spojený s podmínkou prezenčního studia pro
podávání většiny doktorandských grantů.
6. Členové komise debatovali o koncepci hodnocení doktorského studia
kredity, prof. Gremlicová je seznámila s návrhem, který vypracovala a
s jeho logikou.
Zapsala: Gremlicová

