Zápis
o jednání Oborové rady doktorského studia oboru Hudební teorie
dne 14.6.2019
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)
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. (HAMU)

Omluveni:
Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (FF MU Brno)
Doc. MgA. Eduard Douša (FF UK Praha)
Doc. MgA. Lukáš Matoušek (HAMU)

Program:
1. Úvod
2. Hodnocení průběhu doktorského studia HT v uplynulém akademickém roce
3. Hodnocení práce doktoranda Reindla
4. Různé
1. Úvod
V úvodu přivítal účastníky a zahájil jednání prof. Bezděk. Poté předal slovo
prof. Tichému, jehož pověřil přípravou programu a vedením dnešního jednání.
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 doktorandu individuálním studijním
plánem,
b) účast doktoranda na pedagogickém procesu,
c) publikační a další odborné a pedagogické aktivity doktoranda včetně
účasti doktoranda na práci a odborných aktivitách katedry.
V rámci tohoto bodu bylo rovněž připomenuto, že v období od posledního
jednání Oborové rady proběhla dne 7.9.2018 státní doktorská zkouška Mgr. Egli
Priftiho a MgA. Sylvy Stejskalové. Oba jmenovaní bývalí doktorandi státní
doktorskou zkoušku i obhajobu disertace absolvovali úspěšně a získali titul Ph.D.
Na základě zplnomocnění Oborovou radou požádal prof. Bezděk pana děkana
o vyhlášení přijímacího řízení pro doktorské studium oboru Hudební teorie k datu
nástupu 1.10.2019. Přijímací řízení bylo vyhlášeno a přijímací zkoušky
proběhnou dnes - bezprostředně po jednání Oborové rady. K přijímací zkoušce k
doktorskému studiu Hudební teorie jsou přihlášeni 2 uchazeči.

3. Hodnocení práce doktoranda Ing. MgA. Tomáše Reindla
Prof. Vičar přednesl zprávu školitele o průběhu studia doktoranda Reindla
v uplynulém akademickém roce.
Oborová rada vzala zprávu na vědomí, projednala a schvaluje
hodnocení, zpracované školitelem a nemá námitek proti postupu
doktoranda Tomáše Reindla do dalšího ročníku doktorského studia,
včetně přidělení kreditů za splněné povinnosti v souladu s rámcovým
studijním plánem.

Oborová rada dospěla k následnému přidělení kreditů – v souladu
se zásadami aplikace kreditového systému, platnými na HAMU počínaje
akademickým rokem 2011/12:

Ing. MgA. Tomáš Reindl (za 2. ročník)
DIS - Studium pramenů a literatury, sběr materiálu k tématu doktorské
disertace, rozpracování tezí doktorské disertace ZS
10 k
-

Seminář hudební teorie 13 s povinností referátu, ZS, zápočet udělen

2k

-

DIS - Zahájení formulace textu doktorské disertace LS

10 k

-

Komplexní analýza hudebního díla, ZS, zápočet udělen

10 k

-

Seminář hudební teorie 14 s povinností referátu, LS, zápočet udělen

-

Studium odborného textu, LS, zápočet udělen

10 k

-

Jazyk č. 2 – ruština1, zkouška

10 k

-

Další odborné aktivity (odborná vědecká a pedagogická činnost, publikační
činnost, účast na konferencích)
10 k

2k

_______
Celkem za 2. rok studia k dnešnímu datu dosaženo
Od začátku studia dosaženo celkem

64 k
136 k

4. Různé
Další úkoly Oborové rady v následném průběhu přijímacího řízení: jakmile
bude rozhodnuto o přijatém uchazeči (přijatých uchazečích), Oborová rada
projedná s přihlédnutím k tematickému zaměření projektu (projektů) disertace
jmenování školitele (školitelů). Školitel (školitelé) pak připraví s doktorandem
(doktorandy) návrh individuálního studijního plánu a předloží jej Oborové radě ke
schválení.

V Praze dne 14.9.2019

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

1

Původně plánovaný 2. jazyk – němčina – byl na základě zdůvodněné žádosti
doktoranda po projednání v Oborové radě (viz zápis o jednání OR dne 15.6.2018, bod 3)
změněn na ruštinu.

