Zápis z přijímacího řízení do doktorského programu Hudební produkce a z jednání Oborové
rady dne 25. 6. 2021
Začátek jednání: 11 hodin, zasedací místnost HAMU
Přítomni (bez titulů): Jiří Štilec, Jaromír Havlík, Lucie Pešl Šilerová, Ingeborg Radok Žádná,
Noemi Zárubová-Pfeffermannová
Omluveni (bez titulů): Roman Bělor, , Michal Lázňovský, Bohumil Nekolný
Hosté (bez titulů): Klára Bicanová (CJP AMU)
Oborová rada je usnášeníschopná.
Přijímací zkoušky do doktorského SP
Přihlášeny 2 uchazečky: MgA. Petra Soukupová a MgA. Terezie Vodičková Kovalová
Úvodem předseda oborové rady J. Štilec stručně seznámil přítomné s programem přijímací
zkoušky do doktorského SP a představil obě uchazečky, absolventky HAMU. Uchazečky
předstoupí před přijímací komisi v pořadí: Petra Soukupová, Terezie Vodičková Kovalová
MgA. Petra Soukupová úvodem představila téma dizertační práce Financování kulturních
neziskových organizací a výzkumný záměr, osvětlila svou motivaci a zájem o doktorské studium.
Výsledky doktorského studia a metod fundraisingu by mohly být využity v kulturních institucích,
které je dosud dostatečně nevyužívají. Na otázku J. Štilce ohledně časové disponibility
odpověděla, že studiu bude moci věnovat dostatek času, je ochotna též zapojit se do
pedagogického procesu na katedře. L. Pešl Šilerová se dotázala na metody dizertační práce.
Uchazečka zmínila kvalitativní i kvantitativní výzkum, zmínila i význam výběru zkoumaných
institucí, vymezení některých pojmů. V praktické části se uchazečka chce věnovat srovnání
státních a nestátních organizací, v části návrhové možnost zlepšení. Není rozhodnuta, zda
předmětem výzkumu budou pouze hudební instituce či platformy a instituce všech druhů kultury.
Jazyková zkouška P. Soukupové byla uznána (v rámci SZZ na konci v akad. roce 2019/2020).
MgA. Terezie Vodičková Kovalová prošla v úvodu ústní zkouškou z anglického jazyka, kterou
vedla Mgr. K. Bicanová, Ph.D. Téma ústní zkoušky bylo „Digitalization in Music“. Poté uchazečka
představila téma práce Digitalizace kultury se zaměřením na vývoj hudebního segmentu a
výzkumný záměr. Tématem se zabývá jako interpretka, pedagožka i organizátorka, v poslední
době lze pozorovat nárůst konzumace digitálního obsahu, je třeba přihlédnout k této
problematice i ze sociologického a psychologického hlediska. J. Štilec položil otázku na konzumaci
hudby mladých lidí ve věku 15-18 let, propojení virtuálního světa a živého zážitku. L. Pešl Šilerová
se dotázala na volbu výzkumných metod práce. Uchazečka by postupovala metodou obsahové
analýzy. Problém je sdílení dat, které je teprve na počátku, relevantní data nejsou ještě ve větší
míře k dispozici, i studie k tématu se teprve začínají objevovat. Uchazečka se chce zabývat
platformami, které nabízejí digitální umění (např. NFT), od jejích založení, vývoje a výsledků, dále
by se chtěla zabývat „digitálním nedostatkem“ a ekonomickou stránkou sdílení digitálního
obsahu.
Rozprava a hlasování komise:
Komise se usnesla, že obě uchazečky splnily požadavky přijímacího řízení a uspěly. Komise se
dohodla, že požádá děkana fakulty o výjimku a přijetí uchazečky na 2. místě z důvodu, že téma
dizertační práce je velmi potřebné a přínosné pro obor a uchazečka se hlásí do kombinovaného
studia, tedy do studia s menší personální a ekonomickou náročností.
Komise navrhla pořadí:
1. MgA. Petra Soukupová – prezenční studium – (24 bodů)
2. Terezie Vodičková Kovalová – kombinované studium – (24 bodů)

Jednání oborové rady
1. Rekapitulace stavu doktorského studia
Eva Zavřelová (3. ročník), školitel MgA. Michal Lázňovský
E. Zavřelová vložila do studijního informačního systému KOS zprávu o činnosti doktoranda
za ak.r. 2020/21. OR se seznámila s přehledem činnosti E. Zavřelové, prof. Štilec tlumočil
hodnocení školitele MgA. Lázňovského:
„Doktorandka plnila v průběhu celého akademického roku své studijní povinnosti i za
mimořádných podmínek svědomitě. V rámci práce na disertační práci pokračovala ve studiu
dostupné teorie a sběru vlastních dat v limitech, které jí nastavila pandemie koronaviru.
Pedagogicky podporovala výuku na katedře produkce DAMU a aktivně se zapojovala do všech
výzkumných aktivit včetně zahraničních konferencí. K jejímu studiu nemám žádné výhrady.“
E. Zavřelová požádala studijního proděkana o prodloužení studia o jeden rok, státní
doktorskou zkoušku by chtěla skládat v r. 2022, dále požádala o přeložení zkoušky z druhého.
jazyka do 4. ročníku. OR vyjádřila souhlas s předloženou zprávou doktorandky i hodnocením
školitele. Schvaluje postoupení E. Zavřelové do 4. ročníku doktorského studia, schvaluje též
přesun zkoušky ze španělštiny do 4. ročníku.
Barbora Vait Kociánová (1. ročník), školitel MgA. Michal Lázňovský
OR se seznámila se zprávou o činnosti za ak.r. 2020/21, kterou doktorandka vložila do KOSu.
Prof. Štilec tlumočil hodnocení školitele MgA. Lázňovského:
„Doktorandka plnila v průběhu celého akademického roku své studijní povinnosti s mimořádnou pílí a nasazením. V rámci přípravy disertačního projektu se věnovala zejména
vyhledávání literatury a dalších potenciálních zdrojů. Pedagogicky podporovala výuku na
katedře produkce DAMU a aktivně se zapojovala do všech výzkumných aktivit. K jejímu studiu
nemám žádné výhrady.“
OR vzala na vědomí, že má B. Vait uzavřenou klasifikaci za první ročník, vyjádřila souhlas
s předloženou zprávou doktorandky i hodnocením školitele. Schvaluje postoupení B. Vait do
2. ročníku doktorského studia
2. Doktorské studium Hudební produkce v akad. roce 2022/23
OR pověřila předsedu prof. J. Štilce, aby do konce října 2021 požádal písemně děkana fakulty
o otevření Ph.D. studia Hudební produkce v akad. roce 2022/23.
3. Akreditační spis doktorského studia Hudební produkce
Prof. Štilec seznámil přítomné se skutečností, že je třeba zpracovat návrh nového akreditačního spisu doktorského studia Hudební produkce, který by měl být předkládán ke
schválení již na podzim 2021.
4. Personální doplnění OR Hudební produkce
Funkční období současné oborové rady končí v únoru 2022, oborová rada by měla být
doplněna o 2 – 3 nové členy, aby nebyla ohrožena její usnášeníschopnost v případě
zaneprázdněnosti a nepřítomnosti členů.

Zapsala: Ingeborg Radok Žádná
Za správnost: Jiří Štilec

