Zápis ze setkání doktorandů Katedry skladby
Termín konání: 1. 3. 2022
Ve složení: Terezie Švarcová, Juhani Vesikkala, Vratislav Zochr, doc. Michal Rataj
Omluveni: Jan Dřízhal, Soňa Vetchá
Bez omluvy: Roman Zabelov
1) Aktuální informace o studiu
Ke státnicím v červnu 2022 plánuje přistoupit Vratislav Zochr, v září 2022 Terezie Švarcová a
Juhani Vesikkala
2) Byly řešeny rozporuplné informace ohledně formátování dizertačního textu, prozatím se
bude pracovat s formátem Verdana 11 / řádkování 1,5. Michal Rataj, dále jen MR, pro jistotu
požadovaný formát prověří. Níže uveden odkaz na platná aktuální nařízení o psaní
dizertačních a diplomních prací:
https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/
3) Všichni doktorandi po dvouleté pauze do 14. 3. 2022 zašlou aktualizaci studijních informací o
doktorských projektech a dalších nových tvůrčích aktivitách za poslední dva roky, které
budou součástí doktorského webu zde:
https://www.hamu.cz/cs/katedry-programy/katedra-skladby/vyzkum/doktorske-praceprojekty/
MR prosí o takový formát textu, který je možné ihned přidat ke stávajícím informacím
doktorských projektů nebo celý text v případě zásahu do stávajícího textu.
4) V pondělí 23. 5. 2022 KS plánuje na dvoře HAMU koncert s acousmoniem, novými sólo
skladbami s elektronikou, improvizací, performance – otevřený prostor pro všechny u
příležitosti konce semestru, s možností společenského setkání. MR prosí o informaci, zda by
doktorandi chtěli provést některé ze svých děl a současně se sami postarali o jejich realizaci
v duchu akcí pořádaných ve věži, typu koncertu, setkání apod. Nebude to tudíž oficiální
koncert katedry. Zároveň jde o předvedení nově vzniklých prací napříč semestrálními
cvičeními.
5) Přílohou zápisu je rovněž přehled doktorského a diplomního semináře spolu s rozpisem
přednášek dr. Petra Zvěřiny a přehled modulů. Gabriela Kotrčová, asistentka, dále jen GK,
zajistí v daných termínech vhodné prostory.
6) MR vyzývá všechny doktorandy k poskytnutí zpětné vazby, jelikož jejich evaluace studia,
podmínek k němu, fungování komunity katedry a podněty do budoucna je pro pedagogy více
než důležitá. V případě zachování anonymity mohou doktorandi odevzdat své komentáře do
rukou asistentky GK.
Zapsal: doc. Michal Rataj
Oficiální zápis: Gabriela Kotrčová

