Zápis
o jednání Oborové rady doktorského studia oboru Hudební teorie
dne 15.6.2018
Přítomni:
Prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. (PedF ZČU Plzeň, HAMU)
Prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. (HAMU)
Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. (PedF UJEP Ústí n. L.)
Prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. (PedF UJEP Ústí n.L., HAMU)
Prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc. (HAMU)
Omluveni:
Doc. MgA. Eduard Douša (FF UK Praha)
Doc. MgA. Lukáš Matoušek (HAMU)
Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (FF MU Brno)
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. (HAMU)

Program:
1. Úvod
2. Hodnocení průběhu doktorského studia HT v uplynulém akademickém roce
3. Hodnocení práce jednotlivých doktorandů
4. Příprava státních doktorských zkoušek a obhajob disertací
5. Příprava přijímacího řízení do doktorského studia Hudební teorie pro
akademický rok 2018/19
6. Různé
1. Úvod
V úvodu přivítal účastníky a zahájil jednání prof. Tichý. Poděkoval všem, kdo
v rámci přípravy jednání Oborové rady odpověděli na dotazy, týkající se termínu
jednání Oborové rady, jmenování zkušebních komisí pro státní doktorské
zkoušky a oponentů disertací E. Priftiho a S. Stejskalové, a termínu konání státní
doktorské zkoušky a obhajoby disertací obou jmenovaných.
Zároveň přivítal na půdě Oborové rady nové členy OR prof. MgA. Mgr. Jiřího
Bezděka, Ph.D., a doc. MgA. Lukáše Matouška (na jednání nepřítomen,
omluven), a sdělil, že prof. Bezděk byl děkanem HAMU ke dni 1.5.2018
jmenován předsedou Oborové rady. Prof. Bezděk pověřil dosavadního předsedu
OR prof. Tichého, aby se ujal přípravy a vedení dnešního jednání OR.

2. Hodnocení průběhu doktorského studia HT v uplynulém
akademickém roce
Oborová rada se

zabývala průběhem doktorského

studia

v uplynulém

akademickém roce, její jednání se soustředilo zejména na následující body:
a) Plnění úkolů, stanovených doktorandům individuálním studijním
plánem,
b) účast doktorandů na pedagogickém procesu,
c) publikační a další odborné a pedagogické aktivity doktorandů včetně
účasti doktorandů na práci a odborných aktivitách katedry.
V rámci tohoto bodu bylo rovněž konstatováno, že individuální studijní plán
nově přijatého doktoranda MgA. Ing. Tomáše Reindla, navržený jím společně se
školitelem Oborové radě ke schválení ve stanoveném termínu, byl Oborovou
radou projednán a schválen formou per rollam ke dni 30.10.2017.
3. Hodnocení práce jednotlivých doktorandů
Byly předneseny zprávy školitelů o průběhu studia jednotlivých doktorandů
v uplynulém akademickém roce:
a) doktorand Egli Prifti – byla přednesena zpráva školitele prof. Vičara;
b) doktorandka Sylva Stejskalová – zprávu přednesl školitel prof.
Tichý;
c) Doktorand Tomáš Reindl – byla přednesena zpráva školitele prof.
Vičara.
Oborová rada vzala všechny zprávy na vědomí, a nemá námitek
a) proti připuštění doktoranda Egli Priftiho a doktorandky Sylvy
Stejskalové ke státní doktorské zkoušce a k obhajobě doktorské
disertace, jakmile dokončenou disertaci odevzdají;
b) proti postupu doktoranda Tomáše Reindla do dalšího ročníku
doktorského studia, včetně přidělení kreditů za splněné povinnosti
v souladu

s rámcovým

studijním

plánem;

projednána

žádost

doktoranda Reindla o změnu druhého cizího jazyka (v druhém ročníku
studijního plánu) z němčiny na ruštinu: žádost je zdůvodněna, školitel
prof. Vičar změnu doporučuje.

Oborová

rada

dospěla

k následnému

přidělení

kreditů

–

v souladu

se zásadami aplikace kreditového systému, platnými na HAMU počínaje
akademickým rokem 2011/12:
Mgr. Egli Prifti
Doktorand měl již k datu jednání Oborové rady 9.9.2016 splněny všechny
povinnosti, stanovené studijním plánem (viz zápis OR z 9.9.2016, bod 4) a od
začátku studia mu bylo uděleno celkem 160 kreditů (viz uvedený zápis). V
současné době se věnuje

práci na dokončení doktorské disertace. Jakmile

dokončenou disertaci odevzdá, bude mu uděleno 20 kreditů z položky DIS a tím
dosaženo počtu 180 kreditů.

MgA. Sylva Stejskalová (za 3. ročník)
DIS – Příprava ke státní doktorské zkoušce a obhajobě doktorské
dizertace –, zápočet udělen

15 k

-

Seminář hudební teorie 15 - povinný referát – zápočet udělen

2k

-

DOP – Hudební akustika – uznáno ⃰, zápočet udělen

1k

-

Seminář hudební teorie 16 - povinný referát - zápočet udělen

2k

-

Další odborné aktivity

Celkem za 3. rok studia k dnešnímu datu dosaženo

-

30 k

DIS – Zpracování a dokončení textu doktorské disertace – zápočet bude
udělen po odevzdání disertace

-

10 k

Od začátku studia po odevzdání disertace bude dosaženo

20 k
180 k

⃰Pozn.: Doktorandce bylo uznáno absolvování předmětu v rámci studijního pobytu
na Universität für musik und darstellende Kunst Wien.
MgA. Tomáš Reindl (za 1. ročník)

-

DIS - Studium pramenů a literatury, sběr materiálu k tématu doktorské
disertace

- Seminář hudební teorie 11 s povinností referátu, ZS, zápočet
- Metodologické minimum – ZS, zkouška v průběhu 2. semestru

-

Specializovaná přednáška hudební teorie, LS, zkouška

-

Seminář hudební teorie 12 s povinností referátu, LS, zápočet

-

Jazyk č. 1 – angličtina, zkouška

10 k
2k
10 k

10 k
2k
15 k

-

DOP - kurs Výzkumné a publikační metody (Centrum pro doktorská
studia), ZS, zkouška, DOP – Speciální etnomuzikologie, LS, zkouška

13 k

-

Další odborné aktivity

10 k

-

Celkem za 1. rok studia

72 k

Oborová rada projednala a schvaluje hodnocení, zpracovaná školiteli.
4. Příprava státních doktorských zkoušek a obhajob disertací.
Protože doktorandi Egli Prifti a Sylva Stejskalová požádali o konání státní
doktorské zkoušky a obhajoby disertace v zářijovém termínu, byl stanoven
termín konání 7. září 2018 (pátek). Oba doktorandi musí odevzdat své disertace
do konce června 2018.
Jmenovité složení komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací
(viz přílohu tohoto zápisu) bylo projednáno s děkanem HAMU a odsouhlaseno
Uměleckou radou fakulty při jejím jednání dne 24.5.2018 (viz příslušný zápis
UR).
5. Příprava přijímacího řízení do doktorského studia Hudební teorie pro
akademický rok 2019-2020
Oborová rada po rozpravě zplnomocňuje prof. Bezděka, aby požádal pana
děkana o vyhlášení přijímacího řízení pro doktorské studium oboru Hudební
teorie k datu nástupu 1.10.2019.
V Praze dne 15.6.2018

prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D., předseda OR

Příloha
Komise pro SDZ a obhajobu doktorské disertace
doktorandů Egli Priftiho a Sylvy Stejskalové
dne 7. září 2018
Doktorand Egli Prifti
(téma disertace: Hudební řeč v tvorbě albánských skladatelů a její místo v
kontextu evropské hudby)
Oponenti:
prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D.
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Ph.D. (externí oponent)
Komise pro SDZ a obhajobu doktorské disertace:
prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk (předseda)
prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc.
prof. PaedDrMiloš Hons, Ph.D.
prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc.
prof. MgA. Jaroslav Rybář (externí člen)
Přísedící: prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. (školitel)
Doktorandka Sylva Stejskalová
(téma disertace: Nároky na funkci hudební režie v digitálním vícestopém
nahrávacím procesu)
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc.,
prof. MgA. Jaroslav Rybář (externí oponent)
Komise pro SDZ a obhajobu doktorské disertace:
Prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. (předseda)
prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc.
prof. MgA. Jaroslav Rybář (externí člen)
prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc.
prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.
prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D.
Přísedící:

prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc. (školitel)

