Zápis z jednání oborové rady doktorského studia v oboru Taneční umění a
Neverbální divadlo konané dne 22. 01. 2019:
Přítomni: Bohumíra Eliášová, Adam Halaš, Jan Hyvnar, Václav Janeček, Daniela
Stavělová, Daniel Wiesner, Noemi Zárubová, Elvíra Němečková
Omluveni: Dorota Gremlicová, Martin Pšenička, Helena Kazárová
1. V první části prezentovali všichni doktorandi výsledky dílčích výzkumů svých
doktorských prací a odpovídali na podněty členů OR k předloženým faktům,
informacím a postupům: Nečasová, Bartoš, Štúrová, Rafajová, Žikovská,
Machová (omluvena Hlaváčková).
2. Předseda rovněž seznámil členy OR s výkazy činnosti doktorandů, které byly
diskutovány při schůzce na začátku akademického roku 16. 10. 2018, např.
sběr RUV, tvorba evaluačního dotazníku, správa katedrové knihovny,
organizace autorskoprávní poradny, organizace hostujících pedagogů ve výuce,
výuka, kompletace podkladů struktury budoucího e-learningu na podněty
zamýšlené akreditace KS Pedagogiky tance, produkční organizace večerů a
repríz našich studentů v rámci Nové generace
3. Členové OR vzali na vědomí odložení státních doktorských zkoušek R. Horáka a
D. Machové na září 2019 (viz žádosti uložené na studijním oddělení) a ukončení
studia na vlastní žádost H. Chmelenské.
4. Členové OR zvážili motivační dopisy případných uchazečů o doktorské studium
od příštího akademického roku, přijímací zkoušky se budou konat 12. 6. 2019
(Beneš, Smolková, Josefi, Svoboda).
5. OR zhodnotila podzimní státní doktorské zkoušky E. Brtnické jako velmi
úspěšné. Letošní státní doktorské zkoušky Z. Rafajové se budou konat 12.
června 2019. OR vzala na vědomí zamýšlené složení oponentů – J. Kopecký, D.
Gremlicová, L. Dercsényiová.
6. OR vzala na vědomí další průběh kauzy Nečasová Šafková.
7. Aktuální stav studujících v doktorském studiu: V PS jsou nadále aktivními
studujícími tři doktorandi - Rafajová, Bartoš, Nečasová, Hlaváčková, Jandová, v
KS Štúrová, Žikovská. Dalšími studujícími jsou Machová, Horák, kteří se
připravují na závěrečné zkoušky v nejbližší době.
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. Na návrh prof. Kazárové přijali členové OR se souhlasem,
aby vedením výuky předmětů dějin tance v zamýšleném kombinovaném studiu
Pedagogiky tance byla pověřena Z. Rafajová. V dosavadním rozvrhu
pedagogicky pravidelně působí kromě Z. Rafajové také M. Jandová a L.
Hlaváčková.

Zapsal: Janeček

