Zápis z jednání oborové rady doktorského studia v oboru Taneční umění a
Neverbální divadlo konané dne 01.03.2017:
Přítomni: Prof. Dorota Gremlicová, Doc. Daniela Stavělová, Doc. Václav
Janeček, Doc. Daniel Wiesner, Dr. Martin Pšenička, Dr. Adam Halaš, Prof. Jan
Hyvnar
Omluveni: Prof. Noemi Zárubová, Mgr. Mirka Eliášová, Mgr. Blanka
Buriánová
1. Referát Elišky Brtnické k průběhu výzkumu její dr.práce:
- Oborová rada vyslechla referát o práci a výzkumu doktorandky Brtnické,
která se nemohla zúčastnit dřívějšího společného setkání nad prezentacemi
doktorských prací všech studujících v doktorském studiu
2. Stav studujících v doktorském studiu
- Oborová rada vzala na vědomí stav studia doktorandů, předseda
konstatoval, že bude třeba hodnocení školitele odevzdávat vždy nejpozději do
30.6. v každém akademickém roce. Tato hodnocení bude třeba zanést do
nového elektronického formuláře.
3. Přijímací zkoušky do dr. studia v roce 2017
- V tomto akademickém roce se budou konat přijímací zkoušky pouze pro
obor Taneční věda. Rada navrhuje termín 16.6. 2017 v 9,30.
4. Doktorské státnice
- Oborová rada navrhuje Karolíně Bulínové, aby se její obhajoba disertační
práce a zkoušky konaly 21.4.2017 v 9,30. Pro doktorandku Kláru Lidovou byl
po konzultaci s její školitelkou Prof. Gremlicovou navržen externí oponent
teoretické práce Doc. Tomáš Petráň, interní oponentka Doc. Daniela
Stavělová. Oponenti pro umělecký výstup: Doc. Danela Stavělová a Jaroslav
Dušek. Termín obhajoby dizertace a zkoušek je oborovou radou doporučen na
16.6. v 11,30. Podle informací Doc. Halaše plánuje Eliška Brtnická finalizaci
na své disertační práce do konce června 2017 a termín obhajoby a zkoušek
bude navržen na září 2017. Doktorandka Daniela Machová je stále ve stavu
rodičovského odkladu odevzdání svojí disertační práce.
5. Centrum doktorských studií
- předseda OR informoval členy rady o vzniku mezifakultního pracoviště
Centrum doktorských studií, které může (kromě jiného) podpořit zahraniční
badatelské pobyty doktorandů. Prof. Gremlicová vyjádřila v této souvislosti
zklamání, že Ústav taneční vědy nebyl kontaktován o spolupráci při vzniku
Centra
6. Informace
- dr. Pšenička (FFUK) informoval OR o přípravě konference Perspektivy
teatrologie o stavu českého umění v oblasti, historie, teorie a současnosti,
která se bude konat ve dnech 17.-19. května 2017 v Náprstkově muzeu ve
spolupráci katedry divadelní vědy FFUK, DAMU…
Zapsal: Janeček

