Zpráva o průběhu studia doktorandů HAMU oboru Skladba a teorie
skladby v ak. roce 2015-16
Jakub Rataj (školitel MgA. Luboš Mrkvička, PhD.)
kombinovaná forma
Kompozice:
Smyčcový Kvartet Second Breath - premiéra 10.7. v Quintanar de la Orden (Španělsko). Koncert
vznikl za spolupráce Českého Centra, famaQ a mezinárodního festivalu Festival de la Mancha jehož
hlavním organizátorem je španělská skladatelka Consuelo Díez.
http://madrid.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/quartet-fama-q-hraje-v-festivalu-de-lamancha/
Skladba pro 7 nástrojů - premiéra 21.11.2016 v rámci mezinárodního festivalu Contempuls
http://www.contempuls.cz/cz/program/#program-139
Teorie:
Studium odborné literatury týkající se tématu disertační práce (hudební percepce, hudební gesto,
"fyzičnost" hudby, psychoakustika apod.). Studium partitur Francka Bedrossiana, Clary Iannotty,
Chayi Czernowin a mnohých dalších. Dále započal konzultace s Jakubem Hyblerem z Institutu
Intermédií, v rámci kterých řeší realizaci zvukové instalace plánované koncem listopadu. Tato
instalace vznikne za spolupráce HAMU a IIM.
Z rodinných důvodů a z důvodu mimořádných uměleckých aktivit požádal o přeložení zkoušky z
předmětu Metodologické minimum a Hudební teorie – specializovaná přednáška do dalšího
semestru. Konzultoval tento záměr se svým školitelem, který po zvážení důvodů souhlasí. Pražská
část oborové rady vzhledem k vážným argumentům zdůvodňujícím žádost navrhuje žádosti vyhovět.
Aktivity:
Příprava a organizace workshopu KS a Ensemble Terrible v Poněšicích (1. - 4.4.2016). Organizace
koncertu (a provedení vlastní skladby Jeden) Ensemble Terrible (dále jen E.T.) v Meetfactory (říjen
2015), dále koncert E.T. v rámci oslav Art's Birthday (17. leden 2016), a dva samostatné koncerty E.T.
(29.4. a 6.6.2016), v rámci kterých byly provedeny a rovněž premiérovány nové skladby studentů KS
HAMU.
Dále j byl úspěšným žadatelem o grant SGS, díky čemuž částečně financuje své doktorské studium a
aktivity s ním spojené.
Stav disertační práce:
Pokračuje v souladu s individuálním plánem. Nevylučuje žádost o dílčí modifikaci tématu.

Jan Dobiáš (školitel MgA. Luboš Mrkvička, PhD.)
kombinovaná forma

Kompozice:
skladba pro smyčcový orchestr a dva zpěvní hlasy - dokončení naplánováno na léto 2016, provedení
na podzim 2016
Teorie:
studium kompozic Arvo Pärta (determinované struktury) a Elliotta Cartera (metrická modulace ve 40.
až 60. letech, přechod k volně atonálnímu stylu). Vedle toho četba filosoficko-estetické literatury
vztahující se k tématu strukturalismu. Penzum teoretické práce bude odevzdáno v září v rámci
zkoušky z předmětu Metodologické minimum/Hudební teorie – specializovaná přednáška.
Doktorand byl pověřen organizací některých akcí katedry, čehož se úspěšně zhostil (např. organizace
mimořádných seminářů).
Stav disertační práce:
Pokračuje v souladu s individuálním plánem.

MgA. Miroslav Tóth (školitel doc. Michal Rataj)
prezenční forma
Doktorand se v prvním roce svého řádného PGS studia velmi aktivně zapojil do dění na katedře
skladby. V nepřítomnosti Dr. Trojana byl poveřen celoroční výukou předmětu EA a multimediální
hudba, podílel se na organizování koncertů a dalších profesních iniciativ, aktivně se zapojil do
grantové činnosti katedry a inicioval celou řadu dalších aktivit.
Vedle práce na dizertačním textu předvedl i úctyhodnou řadu kompozičních a performačních
(saxofon) výstupů, jejichž soupis je k dispozici níže. Zapojil se do Studentské grantové soutěže, jeho
text za rok 2016 bude publikován v recenzovaném časopise Slovenská hudba.
1/ V ak. roce 2015-16 absolvoval následující atestace:
Seminář skladby - bol absolvovaný
Hudební teorie - specializovaná přednáška – zkouška proběhne v září.
2/ Stav dizertační práce
Vznikl strukturální rámec obsahu práce, ve kterém jsou načrtnuté kapitoly budoucího textu.
Momentálně je rozepsaný komplexní úvod, v němž dochází k ujasněním výchozích stanovisek
a specifikaci dané problematiky.
Strukturální rámec práce je uveden níže, úvodní text je v posledních 2 měsících předmětem zásadní
revize.
3/ Kompoziční činnosti v uplynulém ak. roce
Klavírne trio - Tanec nad pahrebou
obsadenie: husle, klarinet in B a klavír
minutáž: 8 min
prevedenie: 23.12. 2015, Bratislava

BallOnAir (trojčasťová suita na texty Hugo Balla)
minutáž: 21 min
obsadenie: extenzívny recitátor, 2 husle, viola, kontrabas, bajno,
akordeón, soprán a alt saxofón, trombón, tuba, trubicové zvony, grand
cassa a činel
realizácia: Ensemble Terrible: 17.1.2016 Veltržní palác (Art's
Birthday) , 29.4.2016 - Venuše ve Švehlovce, 6.6.2016 - Zákolany

Untitled pre elektroniku a tenor saxofón
minutáž: 6 min.
obsadenie: elektronika a tenor saxofón
realizácia: 21.4.2016, Norimberg

Osudová Vrbova kazeta
minutáž: 6 min
obsadenie: 4 kanálová elektroakustická kompozícia
realizácia: 13.5., HAMU Praha

Sláčikové trio
minutáž: 8 min
obsadenie: husle, viola a violončelo
realizácia: 15.6.2016, Bratislava

Tyč (video opera)
minutáž: 35 min
obsadenie: 6.1 kanálová elektronika, violončelo, saxofón, 6 extenzívnych spevákov
realizácia: 29.7.2016, festival KIOSK (premiéra)
V Praze 26. 7. 2016

Obsah připravované dizertační práce
Úvod
Kapitola I.: Neustále premenná (rozprava o pojmológii)
Podkapitola: Štýl ako transformačný materiál pre skladbu
Podkapitola: Hudobný tvar (matéria)
Podkapitola: Hudobná forma (hľadanie nových kombinácií)

Kapitola II.: Vzťah autor – interpret. Interpret ako tvorca diela (k problematike interpretácie)

Podkapitola: Možnosti tvorby pre interpretov rovnajúce sa vytváraniu skladby
Podkapitola: Sólista verzus kolektívna súhra
Podkapitola: Voľba znakov (interpretačné činitele pre dirigenta)

Kapitola III.: Opera Aperta (diskurzívny pohľad na viac ako 50 ročný text)
Kapitola IV:. Kompozícia v reálnom čase (komparácia troch improvizačných ansámblov a techník
riadenej improvizácie)
Kapitola V.: Goldbergove variácie (transformácia Bachovej predlohy diela do podoby netušeného
diela)
Záver

MgA. Michaela Pálka Plachká (školitel doc. Michal Rataj)
kombinovaná forma
Michaela Pálka Plachká pokračuje v práci v rámci svého distančního postgraduálního studia, byť v
rozvolněnějším režimu daném její mateřskou dovolenou. Záměrem doktorandky je nicméně dokončit
veškeré atestace i dizertační práci do konce dubna 2017 tak, aby se mohla přihlásit k doktorské
obhajobě v červnu 2017.
S ohledem na svůj mateřský stav pracuje doktorandka obdivuhodným způsobem na dizertačních
úkolech. Má za sebou de facto kompletní rešeršní práci a její analýzu. Ucelené kapitoly postupně
začínají budovat celistvý obraz, v jehož centru dominuje německý koncept „Klangkunst“ tak, jak jej
lze vnímat zejména z textů muzikoložky H. de la Motte Haber a zpřízněného německého jazykového
diskurzu.
Práce na dizertační práci je níže doplněna soupisem kompoziční práce v uplynulém období.
1/ Přehled splněných atestací a naplánovaných na ak. rok 2016-2017.
Splněné:
Metodologické minimum (ZK)
Hudební teorie (ZK)
Seminář skladby 1, 2, 3, 4 (zá)

Ke splnění v ak. roce 2016-17
Seminář skladby 5, 6
Němčina pro doktory (ZK)
Angličtina pro doktory (Zk)
Kompl. analýza hud. díla (zá)
Semin. práce (zá)
Veřejná prezentace (zá)

2/ Dizertační práce
Probíhají konzultace, jejichž cílem je především zpřesňování metodologie psaní textu a tříbení
textové formy. Zaměření tématu se přesunulo od primárního zacílení na vztah hudby a lidského těla v
kontextu intermédií k dílčí tematice auditivity a vizuality v kontextu zvukových instalací.
V současné době existuje podrobné zpracování historické sondy „Dějiny zvukových instalací v kostce,
jsou zpracovány Podkladové materiály s historickou sondou a sepsána kapitola shrnující autorskou
motivaci ke vzniku dizertačního textu.
Doktorandka momentálně pracuje na následujících kapitolách textu:
- Klangkunst jako základní referenční oblast k dizertační práci
- Výběr klíčových osobností a analytické sony do jejich díla
(J. Cage, M. Kagel, B. Leitner, Max Neuhaus, Chr. Kubisch)

Poslední kapitola se bude zároveň týkat plánované zvukové instalace doktorandky.
3/ kompoziční provedení za zmíněné období
Cyklus Konvergence, Hle(dám) - Hle(dím) – týmová kompozice s Tomášem Pálkou pro komorní
soubor, premiéra 6.10.2015, sv. Vavřinec
projekt Barvy hudby, O srdcích a zvonech (s novou video artovou složkou, animace – Vojtěch Žák),
25.11.2015 Konzervatoř Brno
Konzerttage Ruhpolding 2016 – Kupka: Katedrála, srpen 2016
Rozpracováno:
Dance of her hands – hudba k experimentálnímu filmu z roku 1933, 7 min, pro komorní soubor
(BERG, plánovaná premiéra 9.10.2016)
Proměny – klavír a violoncello, 8 min, plánovaná premiéra na festivalu MusicOlomouc 2016
V plánu na příští rok:
Ptáci - zvuková instalace zpracovávající česko-německou tématiku z různých pohledů, (za použití
nahrávek hlasů, zvuků místa, napsaných textů a sádrových odlitků ptáků).

Daniel Chudovský (školitel prof. Ivan Kurz)
Doktorský studijní program oboru hudební umění (skladba a teorie skladby)
Prezenční forma
V akademickém roce 2015 – 2016 student prvního ročníku
Daniel Chudovský patří mezi výjimečné mladé skladatele. Je obdařen schopností originálního pohledu
na životní skutečnost a její odrazy v našem vnímání. Jeho tvůrčí skladatelská práce je toho nejlepším
dokladem. Chudovský v ní objevuje např. nové možnosti v rámci práce s mikrotonalitou, včetně jejího
uplatnění v rámci symfonického tělesa, popř. i ve vokální složce (sbor, sólista apod.) Pracuje s tzv.
centrálními tóny, dále využívá nejrůznějších intonačních možností ve vztahu k rozmanitému uplatnění

mikrointervalů, taktéž tento prvek využívá k podpoře prostorového řešení partitury a konečně jako
důležitý formotvorný prvek. Na rozdíl od mechanického dělení temperované tónové řady na
mikrointervaly (jak to můžeme vidět např. v díle Aloise Háby), se Chudovský snaží využít
mikrointervaliku jinak: především ve smyslu stavby, hierarchizace a důležité podpory znějícího celku.
To znamená, že používané mikrointervaly (podobně jak tomu je i u spektrální hudby) nejsou
výsledkem pravidelného rozdělení oktávy na 24 dílů - jsou takřka kompozičními funkcemi, etablují se
do role významného činitele. Právě v těchto funkcích vidí Chudovský ve svém pojetí podstatnou
smysluplnost a novou přínosnost těchto prvků. V několika svých skladbách použil též
elektroakustickou složku. Daniel Chudovský je nejen člověk vynalézavý a experimentující, ale též
jedinec velmi pracovitý a cílevědomý. Je to snad nejlépe doložitelné konstatováním jeho aktivit
v rámci prvního ročníku doktorského studia. Daniel Chudovský pracuje v průběhu svého studia
skutečně s velkým zápalem. Jsem přesvědčen, že jeho tvorba přináší originální obohacení hudební
scény. Obsahový svět Chudovského skladeb se dotýká závažné roviny smyslu lidského života a jeho
časného směřování. Vybízí k návratu k základním etickým a filozofickým hodnotám. Rád přiznávám,
že jeho tvorba je mně blízká. Konstatuji, že z hlediska práce v hlavním oboru splnil všechny
požadované studijní normy, včetně požadavku na kvalitu i kvantitu studijních výstupů (viz další
odstavec). Studium probíhá řádně a na výborné úrovni.
Daniel Chudovský - 1. r. DSP - dle studíjního plánu:
- účast na konferenci "Paradigmy dnes a zajtra" a festivalu "Orefus 2016" - listopad 2016 Bratislava
(25. - 30.11.2016)
- účast na "Örebro contemporary music festival 2016" - Örebro Švédsko - 9. - 13.6.2016; premiéra
skladby "Suoni smorzati" pro sólovou flétnu (flétna - Per Svansbo); předsnáška - Orebro University Microtonal structures in contemporary music
- návštěva Pittsburg Universiry - až září 2016
- organizace "Prague international shakuhachi festival 2016" - koncert 5.6.2016 - Galerie HAMU koncert Katedry skladby a PISF - premiéra skladby "Devět vzezření smrti".
Plánovaná akce: - Krakow - Polsko - září 2016 - účast na koncertě soudobé hudby a přednášková
činnost.
Disertace
Mikrointervalika a její uchopení v rámci kompozičního myšlení; Organizace mikrointervalové
homogenity v mé vlastní kompoziční tvorbě. Práce pokračuje v souladu s individuálním studijním
plánem.
Publikační činnost:
CHUDOVSKÝ, Daniel: Retrospektiva za festivalem Orfeus a konferencí Paradigmy včera, dnes a zajtra
In: Slovenská hudba, roč. 41, 2015, č. 3, s. 297 – 300,
- podíl na disertační práci K. Nouzovské Fialové: rozhovor s autorem (skladba Suoni smorzati pro
sólovou violu)
Skladby vytvořené v prvním ročníku doktorského studia:

Mohendžodaro a Harappa - koncert pro violoncello a orch. (premiéra 2.5.2016 - Sál Martinů,
Plzeňská filh., dir. P. Louženský, vlc - Vilém Petras)
Suoni smorzati pro sólovou violu – plánovaná premiéra - listopad 2016 - I. Chernoklinov - koncert
katedry strunných nástrojů
Suoni smorzati pro sólovou flétnu - Örebro contemporary music festival - premiéra 11.6.2016 - Per
Svansbo - flétna
Devět vzezření smrti pro recitátora, shakuhachi a vlc. - premiéra 5.6. - Prague shakuhachi festival
2016 - rec. - R. Kvíz, shakuhachi - Cornelius Boots (USA), vlc - Vilém Petras
Mikve - smyčcový kvartet - na objednávku festivalu " Odkrývání židovských autorů" - premiéra bude
21.9.2016 - FAMA Q - Meyslova synagoga
Pedagogická činnost - výuka Základů notografie 1 - 5 v rozsahu 6 hod. týdně
Webmaster katedry skladby
Interpretační činnost v prospěch koncertů KS - klavírista (díla S.Vetché, J.Fily, Wan Yuk Bun, M.Hejl)
Pražská část oborové rady DSP oboru Skladba a teorie skladby konstatuje, že všichni studenti pracují
v souladu se svými studijními plány a průběžně plní vytyčené úkoly. Některé zkoušky a zápočty
studentů 1. ročníku DSP proběhnou podle předchozí dohody s vyučujícími v průběhu září. Jde
především o vybranou specializovanou přednášku z hudební teorie, na níž je vázáno i udělení zápočtu
ze splnění penza povinné seminární práce. Na základě zprávy školitelů předpokládáme, že zápočty
budou bez problémů uděleny. Výjimkou je Jakub Rataj, který v dostatečném předstihu požádal
z legitimních důvodů o odklad těchto zkoušek a jejich přeložení do dalšího semestru. Všichni
doktorandi (s výjimkou M. Plachké, která studuje ve zvláštním režimu „mateřské“) se aktivně podílejí
na akcích katedry, příp. jsou pověřeni pedagogickými úkoly.
Navrhujeme proto, aby ve všech případech bylo umožněno pokračování ve studiu.
Tento materiál obsahuje jednotlivé zprávy školitelů v kopiích, do kterých jsem doplnil některé obecné
informace z formálních a stylistických důvodů (forma studia apod.), aniž bych jakkoliv měnil jejich
podstatný obsah. Podepsané originály jsou k dispozici v kanceláři katedry skladby HAMU.
V Trněném Újezdu, 7.9.2016

Za pražské členy oborové rady

Prof. Hanuš Bartoň

