Zápis ze schůze oborové rady oboru Skladba a teorie skladby HAMU a
JAMU 12.9. 20019
Přítomni: prof. Bartoň – předseda, prof. Kurz, doc. Mrkvička, Rataj, za JAMU doc. Martin Smolka
Omluven: prof. Jaromír Havlík.
Program:
1) Státní zkouška Miroslava Tótha
2) Organizační otázky oborové rady a doktorandského studia
3) Kontrola individuálních studijních plánů (ISP) doktorandů
Ad 1) Proběhla státní zkouška a obhajoba kompoziční i textové disertační práce doktoranda MgA. Miro
Tótha.
Teoretická část disertační práce: Kompozícia v reálnom čase, vybrané aspekty tvorby pre ansámbel.
Kompoziční část disertační práce: Opera Záhada tyče
školitel: doc. Michal Rataj
oponenti: adb. as. Michal Nejtek, prof. Julius Fuják, externí.
Po přečtení posudků školitele a oponentů proběhla obhajoba, ve které adept přesvědčivě odpověděl
na podněty a připomínky oponentů. Důraz kladl na kompoziční součást disertace, přičemž zkušební
komise konstatovala, že i teoreticko–výzkumná součást obhajoby byla na velmi dobré úrovni.
Výsledek zkoušky: obhájil
Ad 2)
• Oborová rada navrhuje panu děkanovi, aby zvýšil počet členů oborové rady a jmenoval Slavomíra
Hořínku jejím členem. Prof. Bartoň napíše v tomto smyslu panu děkanovi.
• Oborová rada pověřuje doc. Rataje organizací agendy doktorského studia ve vztahu k doktorandům,
bude dle aktuální potřeby upravovat jejich pověření agendou KS.
• V zimním semestru (nejlépe na přelomu ledna a února) proběhne pilotní vnitřní hodnocení DSP na
KS. Paní prorektorka D. Jobertová informovala přítomné, že pro přípravu jsou k dispozici 2 referentky
(pí. Zamouřilová a pí. Hronková)
• V rámci stud. plánů může oborová rada požadovat od studentů, aby si každý zapsal přednášku
odpovídající zaměření kompoziční i výzkumné činnosti podle svého ISP jako součást studijní
povinnosti. Student o to může také sám žádat ve spolupráci se svým školitelem a zapsání takové
přednášky – i mimo HAMU - sám iniciovat. Po dohodě s katedrou teorie bude tato přednáška
uznána jako příslušná přednáška z hudební teorie. Předseda oborové rady o tomto námětu jednal na
konci minulého ak. roku s vedoucím katedry teorie.
• V ISP požadujeme, aby každý z doktorandů během svého studia:

Ad 3)

- 2x vystoupil(a) na konferenci, nebo jinou adekvátní formou veřejně prezentoval výsledky
svého výzkumu
- seminární práci podal(a) k recenznímu řízení do Živé hudby (domluveno s I. Oplištilovou)
- publikoval(a) výsledky svého výzkumu v recenzovaném časopise
- každoročně vypsal(a) modulovou výuku související s vlastním výzkumem

• Jakub Rataj

Doktorand ukončil čtvrtý ročník studia, podle svých slov splnil všechny zkoušky doktorského studia a
zažádal o čekatelství, které bylo schválené.
Kompoziční část: Cyklus skladeb je dokončený
Stav dizertační práce: rozpracovaná

Horizont předpokládaného dokončení: konec akademického roku 2019/20
Student dodá soupis - resumé - aktivit.
Školitel vloží hodnocení doktoranda do systému KOS.
Katedra musí stanovit oponenty – doktorand pošle návrhy jmen.
OBOROVÁ RADA SOUHLASÍ S POKRAČOVÁNÍM STUDIA.
• Soňa Vetchá

Doktorandka ukončila první ročník studia. Doktorandce chybí zápočet z předmětu Psychologická a
hudební akustika. Nefiguruje v KOSu, i když jej absolvovala a má jej v ISP. Nuto vyřešit na
studijním oddělení. Ostatní dle ISP splněno.
Umělecká odborná a vědecká činnost: splněno
Stav dizertační práce: rozpracovaná
Výhled v akademickém roce: pokračování v dizertační práci, účast na konferenci Teritoria umění.
Pověření: Agenda koncertů katedry
OBOROVÁ RADA SOUHLASÍ S POKRAČOVÁNÍM STUDIA.
• Martin Klusák

Nepřítomen, omluven. Všechny materiály připravil.
Doktorand ukončil druhý ročník studia.
Seminární práce proběhne do konce kalendářního roku (ZS 2019).
Jinak dle ISP vše splněno
Kompoziční část: dokončeno
Stav dizertační práce: rozpracovaná
Pověření: Výuka za M.Rataje (sabatikl) v letním semestru
OBOROVÁ RADA SOUHLASÍ S POKRAČOVÁNÍM STUDIA.
• Juhani T. Vesikkala

Nepřítomen, omluven. Všechny materiály připravil.
Doktorand ukončil první ročník studia v anglickém jazyce.
Neuzavřené: Německý jazyk, Metodologické minimum (chybí zápočet v KOSu, ale uzavřeno s Ivou
Oplištilovou), Český jazyk pro cizince, Analýza hudebního díla (chybí zápočet v KOSu, ale uzavřeno
s Ivou Oplištilovou)
Školitel vloží hodnocení doktoranda do systému KOS.
OBOROVÁ RADA SOUHLASÍ S POKRAČOVÁNÍM STUDIA.
• Jan Dobiáš

Doktorand ukončil čtvrtý ročník studia. Nemá splněnou kompoziční část dizertace. Dle regulí na
HAMU musí nejspíše přerušit studium - informuje oborovou radu do konce září 2019.
OBOROVÁ RADA SOUHLASÍ S PŘERUŠENÍM STUDIA.
• Jan Ryant Dřízal

Doktorand ukončil první ročník studia. Dle ISP má vše splněno.
Umělecká odborná a vědecká činnost: splněno
Stav dizertační práce: rozpracovaná
Výhled v akademickém roce: pokračování v dizertační práci, účast na konferenci Teritoria umění.

Zapsali: S. Hořínka aj. Trojan

Předseda oborové rady
Prof. Hanuš Bartoň

