Zápis ze zasedání OR Skladba a teorie skladby HAMU
13. 9. 2022
Přítomni: prof. Bartoň, doc. Oplištilová, doc. Rataj, doc. Mrkvička, doc. Hořínka, Mgr. Tereza
Havelková, Ph.D.
Omluven: prof. Ivan Kurz
Nepřítomen: prof. Jaromír Havlík
1/
Státní doktorské zkoušky úspěšně absolvovali dne 13. 9.:
MgA. Martin Klusák, Ph.D.
MgA. Terezie Švarcová, Ph.D.
Juhani Topias Vesikkala, Ph.D.
MgA. Vratislav Zochr, Ph.D.
2/
Oborová rada se v širokém konsensu shodla na přístupu k rozlišování mezi tématem
dizertačního studia a názvu textové části dizertační práce. Název neznamená téma, je třeba
odlišovat změnu tématu studia (kodifikováno ISP) od změny názvu textové dizertace - ten by
mělo být možné změnit kdykoli tak, aby co nejlépe odrážel skutečnost dokončené disertace,
typicky v samém závěru studia.
3/
WEB
a/ uveřejnění složení nové oborové rady jmenované k 1. 6. 2022, již komunikováno Jitkou
Komrsovou a Ladou Buzickou
b/ kontrola a aktualizace studijních programů na stránkách KS dle nové akreditace, nový
program na webu školy zcela chybí, u starého programu je uvedeno, že dobíhá a noví
studenti nejsou přijímáni!!!
https://hamu.cz/cs/katedry-programy/katedra-skladby/studijni-programy/8201V096skladba-a-teorie-skladby-doktorsky/
doplnění MR, 22. 9. 2022 - problém je vyřešen
-----------------------------KONTROLA doktorandů
15:00 - 15:15 Jan Dřízal (4.r. v AR 22-23)
- doktorand byl vyzván, aby vložil do KOSu zprávu o činnosti doktoranda
do 30. 9.2022
- kontrola klasifikace – vše splněno
- výhled státnic - r. 2024
15:15 - 15:30 Soňa Vetchá (4.r. v AR 22-23)

- kontrola klasifikace – vše splněno (nemá zatím zapsány předměty související
s ukončením studia – Dizertace – textová část, Umělecká, odborná…činnost,
Umělecký výkon, zapíše St. odd.)
- pochvala za účast na DKR
- výhled státnic – červen 2023
- zažádá OR o změnu názvu dizertace, schválení proběhne při příští OR
15:30 - 15:45 Roman Zabelov (3.r. v AR 22-23)
- kontrola klasifikace – nemá zapsanou Veřejnou prezentaci 1, nicméně dle zprávy o
plnění IPS RZ uvádí, že veřejně prezentoval svůj výzkum v Brně na mezinárodní
doktorandské konferenci JAMUsica a nad rámec plánovaného programu pro 2. ročník
prezentoval svou práci rovněž na konferenci Svár teorie a praxe na HAMU. Na
základě těchto skutečností RZ podmínky daného předmětu splnil, po komunikaci
Michala Rataje a Kateřiny Čepické byla již k 17. 9. atestace zapsána
(nemá zatím zapsány předměty související s ukončením studia – Dizertace – textová
část, Umělecká, odborná…činnost, Umělecký výkon, zapíše St. odd.)
- pochvala za publikaci v Živé hudbě
- výhled státnic – červen / září 2023
15:45 - 16:30 Petr Hora (1.r. v AR 22-23)
- široká diskuse o celkové metodologii dizertačního projektu
- seznámení se strukturou ISP podle nové akreditace PGS
- do konce října 2022 musí PH předložit ke schválení OR individuální studijní plán
s jasným přehledem všech aktivit na 3 roky dopředu s možností průběžných úprav

Zapsala: Gabriela Kotrčová
Schválil: doc. Michal Rataj

