Zápis z jednání oborové rady doktorského studia v oboru Taneční umění a Pantomima konané dne
15.9.2014
Přítomni: Prof. Vlastimil Mareš – děkan Hudební a taneční fakulty AMU a všichni členové oborové
rady – Prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová, Prof. Dorota Gremlicová, Prof. Jan Hyvnar, Doc. Daniela
Stavělová, Doc. Václav Janeček, Doc. Daniel Wiesner, Dr. Eliášová Miroslava, Dr. Martin Pšenička, Dr.
Adam Halaš, Mgr. Blanka Buriánová, Mgr. Petr Zuska
1. V úvodu přivítal všechny přítomné děkan HAMU a připomněl výnos rektora AMU č.3/2014,
podle kterého jmenoval nové členy oborové rady
2. Proběhla veřejná volba předsedy oborové rady – pro oba kandidáty Doc. Stavělovou a Doc.
Janečka hlasoval rovný počet hlasů (5), nikdo se hlasování nezdržel. Děkan se z tohoto
rovného výsledku hlasování rozhodl pověřit Doc. Janečka předsedou oborové rady
3. Předchozí předsedkyně oborové rady Prof. Gremlicová informovala všechny členy rady o
dosavadních doktorandech, průběhu jejich studia a aktuálních výstupech – všem členům
rozdala seznam
4. Oborová rada se rozhodla požádat děkana HAMU o vypsání konkurzu na doktorské studium
v oborech Taneční věda a Choreografie a teorie choreografie do akademického roku
2015/2016
5. Rada diskutovala o významu oborové rady a složení jejích členů
6. Rada diskutovala o nutnosti mít průběžně přehled o studiu doktorandů a nejméně jednou
ročně (také dle vyhlášky) se sejít nad schválením jejich studijních programů. V této souvislosti
je třeba připomenout, že hodnocení školitele má být vypracováno a odevzdáno vždy do konce
června!
7. Diskuze nad sestavováním komise pro konkurz a doktorské obhajoby přinesla zájem o účast v
obou řízeních
8. Prof. Hyvnar a Dr. Pšenička přednesli podnět k organizaci společných seminářů (1x měsíčně)
doktorandů (podle zkušeností z DAMU a FFUK)
9. Předseda shromáždí všechny informace o doktorandech, které se týkají jejich studijních plánů
a posledního hodnocení školitelů a rozešle mailem nebo zajistí elektronický přístup ke
složkám
10. Komise schválila Prof. Gremlicovou za školitele doktorandky Kláry Lidové
11. Na podnět Dr. Halaše komise schválila přeložení předepsaných předmětů na příští R. Horákovi
(školitel: prof. Hyvnar).
12. Rada schvaluje a doporučuje převést E. Brtnickou mezi interní doktorandy (školitel: Dr. Halaš)
13. (Zápis společně se jmény nových členů oborové rady doktorského studia bude zveřejněno na
webových stránkách HAMU: členové oborové rady – Prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová,
Prof. Dorota Gremlicová, Prof. Jan Hyvnar, Doc. Daniela Stavělová, Doc. Václav Janeček, Doc.
Daniel Wiesner, Dr. Eliášová Miroslava, Dr. Martin Pšenička, Dr. Adam Halaš, Mgr. Blanka
Buriánová, Mgr. Petr Zuska)

Zapsal: Janeček

