Zápis z jednání oborové rady doktorského studia v oboru Taneční umění a
Neverbální divadlo konané dne 25.01.2018:
Přítomni: Prof. Dorota Gremlicová, Doc. Daniela Stavělová, Doc. Václav Janeček,
Prof. Daniel Wiesner, Dr. Martin Pšenička, Dr. Adam Halaš
Omluveni: Prof. Noemi Zárubová, Mgr. Mirka Eliášová, Mgr. Blanka Buriánová, Prof.
Jan Hyvnar
1. Zasedání OR předcházely prezentace stávajících doktorandů nad průběhem jejich
studia a výzkumu směřujících k tvorbě disertační práce: Nečasová, Brtnická,
Bartoš, Čižmáriková, Machová, Žikovská (omluven Horák, Rafajová).
2. OR vzala na vědomí nově přijaté doktorandy od akademického roku 2017/2018:
PS Nečasová, Bartoš, KS Čižmáriková, Žikovská. Nepřijati: Šmídová, Knytlová.
-

Pro přijaté doktorandy byli schválení školitelé per rollam (viz korespondence
z 23.10.2017).

3. Aktuální stav studujících v doktorském studiu
V PS jsou nadále aktivními studujícími tři doktorandi - Rafajová, Bartoš,
Nečasová, v KS Čižmáriková, Žikovská. Další studující jsou Machová, Brtnická,
Horák a přerušené studium mají Hlaváčková roz. Plachá (PS), Jandová (PS),
Chmelenská (KS).
4. Oborová rada diskutovala o průběhu obhajob disertačních prací a státních
doktorských zkoušek. Konstatovala, že kandidátky Lidová a Bulínová, vykázaly
vysokou úroveň znalostí a výstupů.
5. OR vyhověla žádostem o konání doktorských závěrečných zkoušek v září 2018
Brtnické a Horákovi.
6. OR požaduje informaci, zda je doktorské studium akreditované také v anglickém
jazyce a jaká je učiněná cenová kalkulace studia v angličtině.
7. OR žádá vyhlásit konkurz do doktorských programů pro Taneční vědu,
Choreografii a teorii choreografie a Nonverbální a komediální divadlo a teorie
divadla pro akademický rok 2019/2020. Katedra tance a neverbálního divadla
vyzvou na svých informačních portálech zájemce o zaslání motivačního dopisu
k zamýšlenému studiu.
8. OR vyzvala školitele, aby vytvořili hodnotící zprávy svých doktorandů.
V návaznosti na studijní plány a hodnocení doktorandů navrhuje předseda i
členové OR, aby školitelé důsledně navrhovali využívání doktorandů v pravidelné
výuce obou kateder. Členové rady se také radili o dalším profesním a
pedagogickém uplatnění absolventů doktorského studia např. Kláry Lidové.

Zapsal: Janeček

