Zápis z jednání pražské sekce oborové rady pro obor Skladba a teorie
skladby HAMU a JAMU v červnu 2015
Na katedře skladby HAMU se v červnu 2015 uskutečnily následující akce týkající se doktorandského
studia oboru Skladba a teorie skladby:

1) 9.6.2015 se konala obhajoba disertačních prací MgA. Zdeňka Bartošíka.
Státní zkušební komise zasedala ve složení:
Předseda: prof. Hanuš Bartoň
Členové:
prof. Juraj Filas, Ivan Kurz, Ivana Loudová, Marek Kopelent. Václav Riedlbauch
doc. Michal Rataj
odb. as. Jan Trojan, Slavomír Hořínka, Luboš Mrkvička
externí členka (přísedící) Olga Ježková
Komise se seznámila s hodnocením průběhu studia doktoranda vypracovaným školitelem prof.
Bartoněm. Poté byly za přítomnosti Z. Bartošíka přečteny oponentské posudky na disertační
teoretickou práci Vliv synestezií na kompoziční myšlení a na kompoziční součást disertace, skladbu
Pásma pro flétnu a orchestr (oponenti prof. I. Kurz a MgA. Michal Nejtek). V následující diskusi
Barotšík přesvědčivě odpověděl na otázky oponentů a obhájil obě součásti disertačního úkolu.
Komise se shodla na vynikající úrovni obou prací, zejména kompoziční části disertace. Diskuse
k teoreticko-výzkumné disertační práci se týkala především otázky verifikovatelnosti závěrů
založených na osobní zkušenosti autora obdařeného synestetickou schopností. Zdeněk Bartošík práce
obhájil.

2) 16.6.2015 se konaly přijímací zkoušky do doktorského studia oboru
Skladba a teorie skladby.
Přihlášeno bylo 7 uchazečů do prezenční nebo kombinované formy studia (podle pořadí v den
zkoušky): Rataj Jakub, Chudovský Daniel, Kordasová Kiral Elena, Cílková Eliška, Tóth Miroslav, Dobiáš
Jan, Lukeš Jiří. Uchazeči se podle vyhlášených propozic hlásili do jednoho z možných dvou
konkrétních zaměření studia:



Skladba a teorie skladby
Hudba a technologie; výzkum interdisciplinárních aspektů v oblasti současných akustických
umění

Zkušební komise hodnotila předložené projekty a talentové dispozice uchazečů v tomto složení:
Předseda: prof. Hanuš Bartoň
Členové:
prof. Juraj Filas, Ivan Kurz, Ivana Loudová, Marek Kopelent
doc. Michal Rataj, Martin Smolka (JAMU)
odb. as. Jan Trojan, Slavomír Hořínka
Omluveni: prof. Václav Riedlbauch, odb. as. Luboš Mrkvička
Komise detailně posoudila předložené projekty uchazečů jak v oblasti kompozice, tak v oblasti
teoretického výzkumu. Tyto teze posuzovala jako základ pro zamýšlené disertační práce. Dále se
seznámila s dosavadními uměleckými a teoretickými výstupy uchazečů. Po následující diskusi komise
přikročila k bodovému hodnocení jednotlivých uchazečů. Uchazeči hlásící se do jednotlivých zaměření
studia byli posuzováni jako jedna skupina vzhledem k tomu, že jde o jeden studijní obor a pouze
v rámci tohoto oboru jsou možná 2 různá zaměření.
Ze sedmi uchazečů 5 uspělo a bylo navrženo na přijetí. Podle dosaženého bodového hodnocení bylo
pořadí úspěšnosti uchazečů následující:
Uspěli:
1.
2.
3.
4.
5.

Tóth Miroslav (zaměření Hudba a technologie)
Chudovský Daniel (zaměření Skladba a teorie skladby)
Dobiáš Jan (zaměření Skladba a teorie skladby)
Rataj Jakub (zaměření Hudba a technologie)
Cílková Eliška (zaměření Skladba a teorie skladby)

Neuspěli:
6. Lukeš Jiří (zaměření Hudba a technologie)
7. Kordasová Kiral Elena (zaměření Skladba a teorie skladby)
Vzhledem k vyučovací kapacitě katedry skladby kolegium děkana HAMU na zasedání 18.6.2015 panu
děkanovi doporučilo, aby přijal první tři uchazeče v pořadí. Další v pořadí, kteří u zkoušky uspěli, mají
možnost odvolání k děkanovi fakulty. Podle sdělení studijního proděkana prof. I. Klánského bude
Miroslavu Tóthovi a Danielu Chudovskému nabídnuta prezenční forma studia, Janu Dobiášovi forma
kombinovaná.
V Úněticích, 29.6.2015

Zapsal prof. Hanuš Bartoň

Hanuš Bartoň

