Zasedání oborové rady oboru Mediální studia – 12. dubna 2016

Přítomni:
Doc. MgA. Filip Láb, PhD., předseda oborové rady
PhDr. Petr Bednařík, PhD.
PhDr. Tomáš Trampota, PhD.
Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD.
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
doc. PhDr. Jiří Knapík, PhD.
Omluveni:
prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Body jednání:
1. Státní zkoušky
Doc. Láb informoval o proběhlých lednových státnicích, které úspěšně složili doktorandi Martin Husák a
Tomáš Lysoněk. Současně informoval o plánovaných květnových státnicích, na které jsou přihlášeny
studentky 4. ročníku Zuzana Karaščáková, Kristina Zábrodská a Tereza Šírová.
2. Obhajoby disertační práce
Velká obhajoba:
Doc. Láb zmínil, že v lednu se k velké obhajobě přihlásila Hana Sládková (7. ročník) a oponenty práce byli
stanoveni doc. Martina Pachmanová a doc. Jaroslav Vančát. Protože doc. Pachmanová ve svém
oponentském posudku nedoporučila práci k obhajobě, předseda OR v únoru rozhodl o posunutí termínu
obhajoby s tím, že nejprve studentka disertaci upraví a poté budou vypracovány dva nové posudky od
týchž oponentů.
3. ISP
Doc. Láb informoval o tom, že všichni studenti prvního ročníku mají schválený individuální studijní plán a
že vyplňování a schvalování hodnocení a dodatků k plánům se bude od tohoto letního semestru nově
vyplňovat elektronicky v SIS.
4. Hlasování OR per rollam - Schválení hlasování
Byl schválen návrh složení státnicové komise 27. 1. 2016.

5. Žádosti
Doc. Láb uvedl, že u žádostí na změny témat dizertací studentů požadoval kromě vyplnění obecného
formuláře také průvodní dopis s podrobným odůvodněním žádosti a současně vyjádření školitele k jejich
žádosti.
 Žádost o posunutí termínu státní zkoušky:
Peter Hanák (3. ročník kombi.) - Schváleno
Tereza Ježková (4. ročník kombi.) - Schváleno
 Žádost o změnu tématu disertace
Zuzana Karaščáková (4. ročník) - Zamítnuto
Sandra Štefaniková (4. ročník) - Zamítnuto
Lucie Šťastná (5. ročník) – Zamítnuto
Diskuse: Doc. Láb shrnul, že podstatou uvedených žádostí o změnu tématu disertace je, že studentky
začaly pracovat v průběhu studia na grantových či výzkumných projektech, jejichž zaměření se vždy do
určité míry rozcházelo s tématem jejich disertační práce. Protože v rámci těchto projektů již vykázaly
velký objem práce, včetně publikací, jeví se tedy pro ně pokračování na těchto projektech jako
jednodušší řešení pro vytvoření dizertační práce.
Dr. Trampota se vyjádřil, že o změnu tématu doktorandky žádají relativně pozdě. Prof. Jirák podpořil
žádost Lucie Šťastné, kde podle něj nejde o nijak dramatickou změnu tématu, zatímco u Zuzany
Karaščákové a Sandry Štefanikové by případnou změnou začínaly úplně od začátku s novým tématem a
pracovaly by tak na tématu, s kterým nebyly přijaty k doktorskému studiu.
Prof. Mocná se zeptala, zda už se někdy v OR taková situace řešila. Po záporné odpovědi členů komise
prof. Jirák poznamenal, že rozhodnutí u těchto žádostí by mělo sloužit jako precedens pro ostatní
studenty. Změny témat jsou natolik odlišné od témat, se kterými byly studentky přijaty ke studiu, že je
otázkou, jestli je vůbec možné takové změny schválit. Dále uvedl možnost, že studentky se mohou
s požadovaným novým tématem přihlásit znovu do prvního ročníku studia a nechat si uznat doposud
splněné studijní povinnosti. S touto možností OR souhlasila, studentky by měly brát v úvahu skutečnost,
že nelze uznat státní zkoušku. Z diskuse také vyplynulo, že pro studenty přijaté od akademického roku
2016/17 bude platit povinnost předložit u státní doktorské zkoušky hotovou část disertace v rozsahu
alespoň jedné kapitoly. Pro všechny studenty pak platí, že změnu/úpravu tématu disertační práce bude
možné žádat nejpozději do konce druhého ročníku studia.
 Žádost o posunutí termínu malé obhajoby
Roman Hájek (4. ročník) – Schváleno s úpravou požadavku
Diskuse: Dr. Bednařík navrhl, aby obecně pro žádosti tohoto typu platilo, že maximální doba posunutí
odevzdání přihlášky a dizertace k malé obhajobě je 6 měsíců. S tímto návrhem OR souhlasila. Roman
Hájek má tedy přihlášku odevzdat do konce července, nikoli v září, jak požadoval ve své žádosti.
 Žádost o ukončení vedení doktorandky
PhDr. Jan Křeček, PhD. (školitel doktorandky Markéty Štechové) – Schváleno

Diskuse: OR se shodla na tom, že studentce bude přidělen nový školitel. Stávající školitel ve spolupráci s
oborovou radou navrhne několik možných školitelů, vybraný školitel bude schválen oborovou radou a
předložen ke jmenování děkanovi. Do doby jmenování nového školitele zůstává školitelem stávající
školitel.
 Žádost o změnu školitele
Markéta Štechová (6. ročník) – Vzhledem k předcházející žádosti ve stejné věci od školitele PhDr. Jana
Křečka, Ph.D. neprojednáváno

6. Různé
Doc. Láb představil OR návrh na vyloučení ze studia studentovi Zdeňku Lokajovi (4. ročník, kombi.) pro
neplnění studijních povinností: neodevzdal hodnocení a dodatek ISP za rok 2014/15, nepřihlásil se
ke státní zkoušce do konce 3. ročníku, nesplnil povinné předměty do konce 3. ročníku.
Návrh na vyloučení studenta byl schválen

Zapsala:
Jana Teplá
Vidi:
Filip Láb

