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1. OR diskutovala průběh přijímacích zkoušek a výstupy všech uchazečů o
doktorské studium.
V případě přijímacího řízení do programu Taneční věda byla jedinou přihlášenou
a úspěšnou uchazečkou L. Kolačkovská. Komise jednomyslně zhodnotila její
teze, ústní prezentaci a orientaci v problematice velmi pozitivně a uchazečku
doporučila k přijetí.
Do doktorského programu Choreografie a teorie choreografie se přihlásili tři
uchazeči. Paní Ji-Eun Lee vykázala perfektní přípravu své teze v písemné
podobě a rovněž ji vzorně a poutavě prezentovala. V diskusi dokázala reagovat
na všechny podněty, otázky a poznámky pohotově, připraveně a na patřičné
úrovni. Přijímací řízení probíhalo formou on-line a v anglickém jazyce, neboť
uchazečka se do tohoto studijního programu hlásí jako samoplátce – vyučování
bude probíhat v anglickém jazyce. Uchazečka byla navržena na přijetí, neboť
dosáhla nejvyššího bodového ohodnocení a nejvyššího umístění v pořadí.
Druhým uchazečem o studium ve stejném SP byl pan E. A. Orszulik, jehož
materiály byly velmi podrobně a rozsáhle zpracovány. V nesmírně bohaté
diskusi nad zamýšleným choreografickým projektem a obsahem teoretické
disertační práce uchazeč prokázal zajímavý a logický přesah do dalších
příbuzných vědeckých oborů – antropologie a sociologie, které s tématem
souvisejí. Uchazeč komisi přesvědčil, že tento projekt může být slibným
příspěvkem do celého oboru choreologie. Přijímací komise tvořená členy OR
uchazeče navrhla rovněž k přijetí vzhledem k vysokému bodovému
ohodnocení, komise ho ovšem zařadila na druhé místo (kvóta vyhlášená
s přijímacím řízením byla stanovena pouze pro přijetí jednoho uchazeče). V této
souvislosti by OR vznesla požadavek, zda nemůžou být přijati ke studiu oba
prvně jmenovaní uchazeči, protože paní Ji-Eun Lee je samoplátcem a tudíž,
by mohla být chápána jako uchazečka – studující v jiném režimu, ve kterém si
celé studium totiž hradí sama.
Při hodnocení uchazečky R. Hofmanové OR konstatovala, že tezím a
prezentaci chyběly hlubší rešerše a propracovanost tématu spolu s větším
teoretickým backgroundem k prezentovanému tématu. Projekt více působil, že

je postavený spíše jako návodná nebo pozorovací studie než jako výzkumný
projekt. Komise má dále za to, že navržená struktura teoretické části není
srozumitelně zasazena do aktuálního vnímání vývoje současného tance a stavu
řešení dané problematiky (taneční film) v kontextu vývoje oboru. Chybělo
přesnější definování vědeckého úhlu pohledu. Důvodem navržení nepřijetí bylo
prosté nízké bodové ohodnocení pro přijetí a umístění uchazečky poslední v
pořadí, jak vyplynulo z hodnocení komise.
Do SP Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla se nikdo nepřihlásil.
2. OR si vyslechla prezentace doktorandů ve všech třech studijních programech,
položila v řadě případů doplňující otázky týkající se dílčích postupů při výzkumu
a tvorbě disertačních prací. Všechny prezentace ocenila jako velmi úspěšné a
konstatovala, že jsou na vysoké úrovni.
3. V. Janeček vyzval školitele, aby nezapomněli včas napsat hodnocení svého
doktoranda, respektive reakci na sebehodnocení doktoranda, v KOSu. Stejně
tak je zapotřebí včas uskutečnit se školitelem zápis do vyššího ročníku tak, aby
jej schválila OR.
4. Členové OR musí přemýšlet o nových akreditacích doktorského studia, tak aby
byly vytvořeny v souladu s novelou vysokoškolského zákona a ostatními
předpisy (nařízení vlády, NAÚ). Při nových akreditacích bude totiž muset
napříště jedna OR spravovat pouze jeden studijní program (v doktorském
studiu nemohou být specializace). Dosavadní tři studijní obory se budou muset
stát jedním studijním programem se studijními plány, které budou schopny
pokrýt dosavadní nebo jinak dále specifikovat obsah doktorského studia
v zaměření na Taneční vědu, Choreografii, Nonverbální divadlo, Didaktiku.
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