Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního oboru
Zvuková tvorba HAMU

Termín a místo konání: 13. června 2018, HAMU, učebna 2056
Přítomni (dle prezenční listiny):

Prof. MgA. Bláha
Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc.
Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
Doc. MgA. Martin Pinkas, Ph.D.
Prof. Ing. Václav Syrový, CSc.
Doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D.
Doc. Tomáš Zikmund

Omluveni:

Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
Doc. Mgr. Jiří Moudrý
Doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Přivítání, jmenování oborové rady
Přijímací řízení uchazeče Ing. Karla Zýky
Přijímací řízení uchazeče Ing. Roberta Siničáka
Návrhy a náměty
Závěr

Ad 1.
Předseda Oborové rady (dále OR) doc. Ondřej Urban přivítal přítomné na zasedání a
konstatoval, že OR je usnášeníschopná. Všem přítomným členům OR byly předány
jmenovací listiny na základě jmenování OR Zvuková tvorba děkanem HAMU ze dne
1. 6. 2018
Ad 2.
OR pozvala k přijímací zkoušce prvního uchazeče, pana Ing. Karla Zýku. Ten přednesl svůj
zamýšlený dr. projekt s názvem „Vliv zřetězení parametrů neentropických zvukových
kodeků na výsledný subjektivní vjem a následný umělecký dopad“.
Následovala diskuse, ze které vyplynulo následující: připomínka dr. Otčenáška doporučuje
přidat psychoakustické testy do výzkumné části řešení práce a zaměřit se, co je společné
různým způsobům komprese, jaké vznikají zvukové artefakty atd.
Dotazy doc. Pinkase - zohlednění bezztrátových kompresních algoritmů? Zaměření na
hudední signál?
Všechny dotazy a připomínky byly uspokojivě zodpovězeny.
Následovala zkouška z odborných předmětů (v závorce zkoušející): metodika práce se
zvukem – fáze výroby hudební nahrávky (Urban), znalost akustiky a zvukové techniky –
frekvenční přenos reproduktoru (Urban).
Následovala diskuse OR bez přítomnosti uchazeče.

Závěr: OR navrhuje děkanovi HAMU přijmout uchazeče Ing. Karla Zýku k
doktorskému studiu počínaje akad. rokem 2018/19 na základě prezentace
rozpracovaného tématu dr. práce, výsledku zkoušky z odborných znalostí a z cizího
jazyka (angličtina).
Ad 3.
OR pozvala k přijímací zkoušce druhého uchazeče, pana Ing. Roberta Siničáka. Ten přednesl
svůj zamýšlený dr. projekt s názvem „Návrh optimální struktury modulačního procesoru
vysílacího řetězce distribučních soustav a doporučená parametrická nastavení jeho
algoritmů“.
Následovala diskuse: dotaz dr. Otčenáška na realizaci výsledků práce, dotaz prof. Syrového na
způsoby odladění algoritmu, dále připomínka dr. Otčenáška – v rámci aplikovaného výzkumu
doporučuje shrnutí dosavadních výsledků výzkumu. Dotaz doc. Pinkas - existují plovoucí
pásma? Jak je toto zpracování opodstatněné? Dotaz prof. Bláha - které se používají typy
procesorů pro vysílání?
Všechny dotazy a připomínky byly uspokojivě zodpovězeny.
Následovala zkouška z odborných předmětů (v závorce zkoušející): metodika práce se
zvukem - stylizace hudební nahrávky ve vztahu k vysílacímu řetězci, možnosti
předzpracování na úrovni mistra zvuku (Zikmund), akustika a zvuková technika - “de-esser”
(Pinkas), akustika a zvuková technika - stereofonní báze, možnosti jejího zpracování
(Syrový).
Následovala diskuse OR bez přítomnosti uchazeče.
Závěr: OR konstatuje odbornou způsobilost uchazeče Ing. Roberta Siničáka k
doktorskému studiu na základě prezentace rozpracování tématu dr. Práce a výsledku
zkoušky z odborných znalostí jako vyhovující. Vzhledem k výsledku zkoušky z cizího
jazyka – neprospěl – však nemůže dát děkanovi HAMU doporučení k přijetí.
Ad 4.
Dr. Otčenášek přednesl OR návrh na vytvoření samostatného předmětu "Metodologické
minimum - pro experimentální výzkum" (navrhovatel je garantem a přednášejícím), který by
byl pro doktorandy KZT potřebnou a doposud chybějící alternativou k současnému předmětu
"Metodologické minimum" (garantem a přednášejícím je prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc.).
Vzhledem k obsahu přednášené látky by tento stávající předmět mohl mít pro odlišení
upřesňující přídavnou část názvu "Metodologické minimum - pro muzikologický výzkum").
Přítomní členové OR tento návrh projednali a odhlasovali takto: OR Zvuková tvorba
navrhuje vytvoření samostatného předmětu "Metodologické minimum - pro
experimentální výzkum" jako nutnou součást studijního plánu dr. studia. Pro odlišení
by stávající předmět měl pak nést název "Metodologické minimum - pro muzikologický
výzkum".
Ad 5.
Doc. Urban všem přítomným poděkoval za účast a popřál hezké léto.
Zapsal: Urban

