Zápis
z jednání Oborové rady doktorského studia oboru Hudební teorie
dne 24.6.2020
Přítomni: prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. (HAMU); prof. PhDr. Jaromír Havlík,
CSc. (HAMU); prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. (PedF UJEP Ústí n. L.); prof.
PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. (HAMU, PedF UJEP Ústí n.L.); doc. MgA. Lukáš
Matoušek (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)
Hosté: doc. Vlastislav Matoušek, Ph.D.; PhDr. Marian Šidlo Friedl, Ph.D.

Program:
1. Úvod
2. Hodnocení průběhu doktorského studia HT v uplynulém akademickém roce
3. Hodnocení práce jednotlivých doktorandů
4. Státní doktorská zkouška T. Reindla a obhajoba disertační práce
5. Přijímací řízení do doktorského studia Hudební teorie pro akademický rok
2020/2021
6. Různé
1.Úvod
V úvodu přivítal účastníky a zahájil jednání prof. Bezděk. Poděkoval všem, kdo v
rámci přípravy jednání Oborové rady odpověděli na dotazy, týkající se termínu
jednání Oborové rady, jmenování zkušební komise pro státní doktorské zkoušky
a oponentů disertace ing. Tomáše Reindla, a termínu konání státní doktorské
zkoušky, obhajoby disertace a přijímacích zkoušek.

2. Hodnocení průběhu doktorského studia HT v uplynulém akademickém
roce
Oborová rada se zabývala průběhem doktorského studia v uplynulém
akademickém roce. Konstatovala, že průběh doktorského studia byl výrazně

omezen v období pandemie COVID-19. Jednání OR 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 doktorand ing. Tomáš
Reindl bude uzavírat svoje studium.
3. Hodnocení práce jednotlivých doktorandů
Byly předneseny zprávy školitelů o průběhu studia jednotlivých doktorandů
v uplynulém akademickém roce:
Doktorand Daniel Knut Pernet (1. roč.) předložil následující zprávu:
Během tohoto zvláštního roku jsem začal zpracovávat doktorskou práci, vznikla
skica osnovy, která má 14 stran. Začaly vznikat jednotlivé kapitoly práce a
současně s tím začaly pokusy o sazbu varhanních tabulatur, které budou
důležitou součástí přílohy k disertační práci - učebnice hry z varhanních
tabulatur.
Práce na disertační práci zdaleka nešly rychle, což bylo způsobeno především
pracovním zaneprázdněním. Vzhledem ke změně zaměstnání bude ale příští rok
produktivnější.
Zapsané předměty byly splněny, KOS vyhodnotil aktuální výsledek jako
"SPLNĚNO". Byly též uděleny stanovené kredity studijním oddělením HAMU.
Doktorand MgA. Ing. Tomáš Reindl (3. roč.) – byla přednesena vyčerpávající
zpráva školitele prof. Vičara.
Oborová rada vzala všechny zprávy na vědomí, a nemá námitek
a) proti připuštění doktoranda Ing. Tomáše Reindla ke státní doktorské
zkoušce a k obhajobě doktorské disertace 24. 6. 2020
b) proti záměru sledovat další plnění studijních povinností MgA. Daniela
Knuta Perneta

4. Státní doktorská zkouška Ing. MgA. Tomáše Reindla (3. ročník)
Doktorand u státní závěrečné doktorské zkoušky uspěl a svoji disertační práci
Mikrotonalita indické klasické hudby obhájil. Protokol uložený na studijním
oddělení obsahuje všechny posudky i průběh debaty k disertační práci.
5. Přijímací řízení do doktorského studia Hudební teorie v akademickém.
roce 2020/21
Do přijímacího řízení se přihlásilo pět uchazečů. Protokoly obsahující všechny
zákonem předepsané údaje jsou uloženy na studijním oddělní. Oborová rada
navrhla k přijetí dva uchazeče.

prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D., předseda OR
V Praze dne 24.6.2020

