Zápis ze zasedání oborové rady pedagogiky tance 30. 3.2012
Přítomni: prof. I. Kubicová, Mgr. M. Fričová, Mgr. L. Ovsová, Mgr. M. Křenková,
Mgr. V. Janeček Ph.D.
Na oborové radě byl domluven předběžný plán SZZ pro pedagogiku tance. Ostatní obory je
třeba co nejdříve doplnit.
SZZ:
30.5. Obhajoby diplomových prací oboru choreografie (Bc.,5x) a pedagogiky tance (Bc.,8x)
31.5. 9.00 – 11.00 Lucie Linsler - pedagogický výstup a zkouška z metodiky
11.00 Obhajoby MgA. diplomových prací – Eva Bezemková, Barbora
Danzerová, Lenka Reihserová, Lucie Tomášková, Nela Výborná, Lucie
Linsler, Jana Tomsová (obhajoba + zkouška z metodiky)
4.6.

9.00 – 11.00 Tereza Škubalová – ped. výstup, zkouška z metodiky (MgA)
11.00 – 13.00 Šárka Bočková – ped. výstup, zkouška z metodiky (MgA)
13.30 – 15.00 Hana Rubková (BcA)
15.15 – 17.00 obhajoby (Škubalová, Bočková)

5.6.

9.00 – 10.30 Tereza Krupičková (BcA)
10.45 – 12.45 Barbora Danzerová (MgA)
13.30 – 15.00 Michal Kolda (BcA)

6.6.

10.00 – 11.30 Michaela Bartlová (BcA)
12.00 – 13.30 Adéla Hurníková (BcA)
14.00 – 16.00 Lenka Reihserová (MgA)

7.6.

9.00 – 10.30 Šárka Isabela Lafková (BcA)
10.45 – 12.45 Lucie Tomášková (MgA)
13.30 – 15.00 Jarmila Ďuračková (BcA)

8.6.

9.30 – 11.30 Eva Bezemková (MgA)
12.00 – 13.30 Dita Táborová (BcA)
14.00 – 16.00 Nela Výborná (MgA)

23.5. Pedagogický výstup Jany Tomsové bude uskutečněn v Ostravě 14.30 - 16.00, vedoucí
Mgr. M. Fričová a oponent prof. Kubicová. Výstup bude zdokumentován a opatřen
patřičnými posudky.
Doplněno12.4. - ve stejný den proběhnou i pedagogické výstupy Hany Wimmerové
(16.15 – 17.45) a Jany Ryšlavé (11.30 – 13.00)
Různé:
-

Přítomnost kolegů V. Janečka a L. Ovsové na SZZ bude mírně omezena jejich
dalšími pracovními závazky. Přislíbili však účast v maximální možné míře.
Změna, která byla již předeslána, je ve zkoušce z KT 1. roč. před katedrou.
Zkouška se uskuteční 17. 5. v 15.00 hod.

-

-

-

Je třeba požádat oficiálním dopisem ředitele Taneční konzervatoře, Mgr. Jaroslava
Slavického, o laskavé zapůjčení studentů konzervatoře jako figurantů pro SZZ
absolventů pedagogiky tance.
Pedagogický výstup posluchače v místě jeho působení bude uskutečněn v případě
posluchačky J. Tomsové. Tato možnost byla zatím využívána u absolventů oboru
choreografie. Nadále je tato možnost brána jako vhodná pouze pro posluchače,
kteří končí následné magisterské studium. V případě bakalářů se tato možnost jeví
jako nevhodná z důvodu následného přijímacího řízení do MgA. studia, pro které
je třeba, aby většina pedagogů viděla práci uchazeče.
Proběhla debata o možnosti přesunu předmětů Tanec s partnerem a Tance cizích
národů (tento předmět figuroval v minulém školním roce jako trénink LT 2.-5.roč.)
zpět do běžné výuky. K této úvaze vedla pedagogy reakce studentů na nadměrné
zatížení dalšími kurzy, než které byly v minulých letech v měsíci lednu
realizovány.
Zapsala Mgr. M. Fričová
ověřila prof. Kubicová

