Zápis
o jednání Oborové rady doktorského studia oboru Hudební teorie
na HAMU v Praze
dne 14.6.2021
Přítomni:

Prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
Prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D.
Doc. MgA. Lukáš Matoušek
Prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc.
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

Omluveni:

Doc. MgA. Eduard Douša, Ph.D.
Prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc.
Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Program:
1. Úvod
2. Hodnocení průběhu doktorského studia HT v uplynulém akademickém roce
3. Hodnocení práce jednotlivých doktorandů
4. Příprava a realizace přijímacího řízení do doktorského studia Hudební
teorie pro akademický rok 2021/2022, výhled na 2022/23
5. 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. Informoval také o novinkách v životě KHT:
a) do trvalého pracovního poměru byl přijat MgA. Ing. Tomáš Reindl, Ph.D.
b) úspěšně proběhly přijímací zkoušky do nového magisterského oboru
Hudebně vydavatelská činnost; protože se jedná o málo frekventovaný obor
v Evropě, bude třeba tento obor rychle akreditovat i v angličtině
c) je záměrem VK, aby pravidelný seminář HT pro studenty a pedagogy se
stal ustálenou širší platformou pro doktorandy z oblasti hudební vědy napříč
pracovišti v ČR i v zahraničí, nesmí však ztratit místa pro své referáty studenti Bc
a Mgr.
d) vedle toho je plánována konference doktorandů v rámci koncertu Svár
teorie s praxí v listopadu tohoto roku.
e) v dohledné době se bude připravovat nový akreditační spis pro Ph.D. HT

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.

3. Hodnocení práce jednotlivých doktorandů
a) Doktorand Pavel Černý z 1. ročníku předložil následující shrnutí své
činnosti:
Téma disertační práce: Rejstříkování a interpretace varhanních skladeb
českých skladatelů 2. poloviny 20. století v kontextu dobových nástrojů
V tomto akademickém roce má povinnost zkouškou uzavřít předměty:
Specializovaná přednáška v průběhu zkouškového období LS – písemný
elaborát (teprve proběhne).
Metodologické minimum – zkouška v průběhu zkouškového období LS –
(teprve proběhne).
Má splněn předmět Seminář hudební teorie 11 a 12 s povinností referátu, ZS i
LS (splněno).
Přehled dalších aktivit:
Umělecká činnost: vzhledem k pandemické situaci byly veškeré projekty
zastaveny. V tomto semestru probíhá příprava na aktivity v ZS 2021/2022 –
vystoupení na koncertu Svár teorie s praxí 4. 11. 2021 (varhanní interpretace z
děl autorů katedry teorie a vlastní). Koncert je plánován v repríze do Plzně.

Pedagogická

činnost:

Výuka

hlavního

oboru

varhany,

improvizace

a

organologie na HAMU a JAMU. Vedení masterclass (z epidemiologických důvodů
přeloženo z června na září). Vedení seminářů na téma improvizace pro učitele
ZUŠ. Cílem je získání kreativních a praktických dovedností žáků ZUŠ, v nichž
přední místo zaujímá aplikace teoretických vědomostí v praxi. Tato činnost by
měla ideálně vyústit v žádoucí změny vzdělávání na všech stupních školského
systému.
Vědecká činnost: úspěšně žádal o grant SGS s projektem „Souborný rejstřík
českých varhanních skladeb v letech 1945 – 2000“. Jde o část české varhanní
historie, která nebyla doposud dostatečně zpracována. Souborný rejstřík skladeb
přesahuje rámec disertační práce, s níž úzce souvisí, ale je ideálním řešením a
významným přispěním k její kvalitě. Bude vytvořena studie, zahrnující všechny
dostupné skladby daného období. Výsledný materiál bude zpracován jako studie
připravená pro zveřejnění v recenzovaném periodiku (v jednání). V současnosti
zahájena práce směřující ke sběru dat.
b) Doktorand 2. roč. Daniel Knut Pernet předložil následující zprávu:
V tomto roce mu byly uděleny následující zápočty:
180SOT - Studium odborného textu (31. 5. 2021 udělen Z)
180SHT13 - Seminář hudební teorie 13 (3. 1. 2021 udělen Z)
180SHT14 - Seminář hudební teorie 14 (splněno)
dosud neabsolvoval:
a) Němčina pro doktorandy - druhý cizí jazyk (zkouška proběhne 10. září 2021)
b) Komplexní analýza hudebního díla (došlo k nedorozumění z technických
důvodů), předmět bude realizován v příštím akademickém roce
c) Další oborový předmět
Další aktivity
Psaní slov k programům pro cyklus koncertů "Ti nejlepší", zpracování
videorozhovoru s prof. Fr. Danksagmüllerem pro konferenci Provarhany 2021
(německý jazyk + české titulky), spoluúčast při nahrávání skladby doktorandky
HAMU Soni Vetché, pokračování v rešerších pro tvorbu disertační práce.
4. Příprava a realizace přijímacího řízení do doktorského studia Hudební
teorie pro akademický rok 2021/2022, výhled na akademický rok
2022/23

Přijímací řízení se konalo 14. 6. ve 13,30 v zasedací místnosti 1028. Byla
přihlášena Mgr. Lucia Maloveská. Na základě jejího projektu, který popsala
na přijímacím řízení, byla doporučena k přijetí.
V dalším jednání s vedením fakulty bude opět požadováno otevření
doktorského studia v následujícím akademickém roce.
Oborová rada vzala všechny zprávy na vědomí a nemá námitek
a) proti záměru sledovat další plnění studijních povinností MgA.
Pavla Černého
b) proti záměru sledovat další plnění studijních povinností MgA.
Daniela Knuta Perneta

V Praze dne 14.6.2021

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

