Zápis ze zasedání OR Skladba a teorie skladby
Hodnocení doktorandů za akademický rok 2019/2020
Termín konání: 15. 9. 2020
Přítomni: prof. Bartoň, doc. Hořínka, doc. Rataj, doc. Mrkvička, doc. Nejtek, dr. Dušek,
dr. Trojan
Doktorandi byli s předstihem pozváni, jejich povinností bylo přinést vypracovanou
zprávu o své činnosti za uplynulý akademický rok. S každým doktorandem diskutovala
komise 30 minut, zejména o plnění studijního plánu, dokončených a připravovaných
kompozicích a o plánovaných disertačních pracích.
Jan Dřízal, končí 2. ročník
školitel: doc. Mrkvička
IPS téměř splněn, OR odsouhlasila přeložení předmětu Kritika hudebního textu (z
důvodu koronavirové krize) do příštího ak. roku. Doktorand zatím nesplnil jazyky,
letos složí zkoušku z angličtiny, příští rok z němčiny. Výukový modul přeložen na ak.
rok 2020/21 (z důvodu jarní koronakrize). Doktorand informoval OR, že jeho studium
bude nejméně 4 leté, OR souhlasila, je to v souladu se SZŘ AMU (maximální délka
studia je 6 let). Student seznámil přítomné s uměleckou činností během roku,
vystoupil též na doktorské konferenci Teritoria umění. Jeho skladba „Zběsilost v
srdci“ je nejbližší k budoucí disertační práci. Publikoval v časopisu DINGIR. Doktorand
byl tázán na spojení kompoziční práce s budoucí disertací. Vysvětlil, že mu jde o
zkoumání spirituality, umělecká část disertace bude tvořena třemi skladbami pro různá
osazení- koncertní, orchestrální a sólové. OR doporučuje postup do vyššího ročníku.
Terezie Švarcová, končí 1. ročník
školitel písemné části: doc. Rataj
školitel kompoziční části: prof. Filas
Studijní plán ročníku splnila s výjimkou výukového modulu - přeložen na podzim 2020
(z důvodu jarní koronakrize). Napsaná seminární práce rozpracovává téma disertace a
bude podána k recenznímu řízení do Živé hudby. Studentka zodpověděla komisi na
otázku ohledně náplně metodologického semináře na HAMU. OR považuje předmět
Metodologické minimum za nedostačující. OR pokládá za potřebné, aby navštěvovala
rektorátní kurz, který jí bude uznán jako náhrada za předmět Komplexní analýza. Na
závěr měl doc. Nejtek několik poznámek k seminární práci. Doktorandka požádala OR
o schválení přestupu z prezenčního studia do kombinovaného, OR žádost schválila,
bude odevzdáno na studijní odd.
OR doporučuje postup do vyššího ročníku.
Vratislav Zochr, končí 1. ročník
školitel: doc. Hořínka
Kontrola plnění studijního plánu - vše splněno. Výukový modul přeložen na podzim
2020 (z důvodu jarní koronakrize). Napsaná seminární práce rozpracovává téma
disertace a bude podána k recenznímu řízení do Živé hudby. Doktorand vystoupil na
konferenci Svár teorie s praxí. Nakonec doktorand předvedl svůj nový hudební nástroj
Kanun, vysvětlil některé zvláštnosti a technikálie při jeho použití. Vystoupí na
workshopu o arabských a hindustánských hudebních nástrojích v Poněšicích, říjen
2020 s účastí E. Powella. OR konstatovala spokojenost s průběhem studia a
doporučuje postup do vyššího ročníku.
Juhani Vesikkala - placené studium v angličtině - Školitel: doc.Rataj
(komunikace proběhla formou videokonference z důvodu epidem. situace se student
nachází v rodných Helsinkách)
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Doktorand poslal školiteli portfolio o svých hudebních a festivalových aktivitách.
Kompoziční práce splněna. Student nesplnil zkoušku z němčiny. Doktorand předem
informoval předsedu oborové rady a zároveň konzultanta prof. Bartoně, že smlouva již
byla upravena tak, aby umožňovala plánované studium absolvovat v delším časovém
úseku. Nutno se však i přesto informovat na zahraničním odd., zda přeložení
předmětů nekoliduje s pravidly kontraktu. OR konstatovala nutnost kontaktovat
studenta (byť na dálku) alespoň jednou za měsíc.
Martin Klusák, končí 3. ročník
školitel: doc. Rataj
Téměř vše splněno, s výjimkou jazyka, který splní ve 4. ročníku. V listopadu 2020
vystoupí s příspěvkem na doktorské konferenci Teritoria umění. Dokončil kompoziční
část disertační práce. Přestože je od r. 2019 zaměstnancem Českého rozhlasu,
podařila se mu celá řada aktivit. Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení bude
zřejmě žádat o přerušení studia, OR tuto situaci chápe a jeho eventuální žádost o
přerušení doporučí. OR vysoce ocenila završení spolupráce s University of Liverpool,
pod názvem projektu „Visual music“, doktorand pořádal závěrečný koncert v Praze s
orchestrem Berg, projekt doktorand garantoval svým SGS grantem. OR doporučuje
pokračování ve studiu.
Soňa Vetchá, končí 2. ročník
školitel písemné části: Ing. Otčenášek
školitel kompoziční části: doc. Hořínka
Plán splněn včetně kompozic, článek v časopisu Hudební věda., vystoupila na 2
konferencích. Výukový modul přeložen na ak. rok 2020/21 (z důvodu jarní
koronakrize). OR vyhověla žádosti doktorandky, aby oba jazyky mohla plnit až ve 4.
ročníku. K tomu je nutno aktualizovat ISP. OR doporučuje studentce výjezd do
zahraničí, doktorandka sdělila, že má teď zaměstnání, ale o výjezdu bude přemýšlet.
OR doporučuje doktorandce absolvovat předměty z nabídky CDS rektorátu. OR
doporučuje pokračování do vyššího ročníku.
Různé
Doc. Hořínka informoval, že do 1. ročníku doktorského programu Skladba a teorie
skladby byl přijat jeden doktorand - Raman Zabelau.
Všichni doktorandi vystoupí na některém z podzimních termínů diplomního semináře v
úterý od 17 hod. Pí Sejkorová je obešle s výzvou, aby upřesnili termín.
OR diskutovala o možnostech aplikace iKOS ohledně doktorských programů.
Pedagogům se nezobrazují studijní plány, některé atestace nejsou včas zapsány, chybí
náhled na vložené zprávy doktorandů. Je nezbytné domluvit, aby určené osoby měly
širší přístupová práva, mohly vkládat, doplňovat aktuálně potřebné, tím dojde ke
zpřehlednění a lepší informovanosti a ulehčí se práce studijním referentkám. Tajemník
katedry Trojan povede diskusi se SO, s rektorátními IT specialisty a vedením fakult
(např. na FAMU je zavedena v kosu pozice Referent pro doktorská studia - který vidí
všechny doktorandy a může téměř vše doplňovat).
OR se jeví jako správné, aby u více doktorandů byli stanoveni dva školitelé: školitel
pro písemnou resp. kompoziční část disertace, především z důvodu zrovnoprávnit část
textovou a kompoziční v rámci disertační práce. Fakticky to tak u některých
doktorandů je, bylo by vhodné tuto praxi umožnit i oficiálně v systému KOS.
Zapsal: prof. Bartoň, I. Sejkorová
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