
Studijní program Hudební umění      

Obor Hudební produkce 
 

Doktorský studijní program je zaměřen na samostatnou badatelskou práci, založenou na 

teoreticko-metodologickém výzkumu nebo na výzkum a vývoj prostřednictvím tvůrčí 

umělecké činnosti a její teoretické reflexe. 

 

Pro akademický rok 2019/2020  není doktorské studium tohoto oboru vypsáno.  

 

Personální zabezpečení studia: 

Oborová rada pro hudební fakulty JAMU a HAMU je složená z profesorů a docentů obou 

fakult a významných osobností oboru. Za účelem garance teoretické složky je oborová 

rada doplněna i odborníky hudebně teoretického zaměření. 

 

Složení oborové rady pro doktorský studijní program Hudební umění, 
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MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. (DAMU Praha) 

Doc. Bohumil Nekolný (DAMU Praha)  

PhDr. Ingeborg Radok Žádná (HAMU Praha) 

Doc. Lucie Šilerová, Ph.D. (JAMU Brno) 

 

Prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová (HAMU Praha) 

 

Potenciální školitelé a garanti speciální problematiky oboru na HAMU: 

Školitelé jsou vybíráni z okruhu uměleckých, vědeckých a manažerských osobností oboru 

- s ohledem na téma a zaměření projektu disertační práce. Všichni členové Oborové rady 

mohou být pověřeni funkcí školitele. 

 

Doktorské studium oboru hudební produkce je určeno absolventům magisterského studia 

tohoto, případně příbuzných oborů, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímacího řízení. 

 

Disertační prací se rozumí realizace závažného hudebně organizačního projektu včetně 

jeho kvalitního ekonomického zajištění a samostatná písemná práce v rozsahu nejméně 

170 stran (bez případných notových příkladů, přehledů, grafů apod.), která je zaměřena 

ke konkrétním producentským, organizačním a dalším problémům našeho i světového 

kulturního a hudebního života a hudebního nebo hudebně zábavního průmyslu.  

 

Školitel je navrhován z okruhu profesních osobností oboru a s ohledem na téma a 

zaměření projektu disertační práce. 

 



V souvislosti s teoretickou složkou kooperuje v konzultačním smyslu oborová 

rada s Katedrou produkce DAMU, Katedrou hudebních a humanitních věd HF JAMU, 

Katedrou teorie  na HAMU, na obou fakultách i na dalších pracovištích v ČR i v zahraničí 

pak s významnými odborníky dalších kateder. Tito odborníci se vyjadřují k formulaci 

zadání a mohou doporučit doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy. Kromě toho doporučují 

formu teoretického studia a dílčích teoretických zkoušek v rámci individuálního studijního 

plánu doktoranda (např. studijní literaturu k problematice tématu, návštěvu speciálních 

teoretických přednášek, seminářů apod.) a celkově garantují teoretickou úroveň studia. 

Cíl studia 

 

Prezentace samostatného hudebně producentského projektu ve všech jeho vazbách na 

financování, realizací, propagaci, marketing, případně brand marketing a public relations 

a vypracování teoretické práce, která svým originálním tvůrčím přístupem prokáže 

schopnosti doktoranda uplatnit nebo tvůrčím způsobem aplikovat existující teoretické 

poznatky a metody, nebo je modifikovat podle zvoleného projektu, zejména s ohledem 

na takové kategorie, jako je celková kulturní politika, nonprofitní a profitní sféra, 

předběžný vyrovnaný rozpočet projektu nebo hudebního produktu, fund raising, 

sponzoring, granty domácí, granty EU, daňová problematika a problematika autorského 

zákona, otázky průmyslu volného času a zábavy.  Teoretická práce souvisí s hudebně 

organizační složkou studia a zabývá se problémy, které dopomohou k lepšímu poznání a 

zejména úspěšnému ovládnutí hudebně organizátorské a producentské praxe. 

 

Profil absolventa 

 

Absolvent musí prokázat nadprůměrné znalosti historických, kulturních a producentských 

souvislostí a zároveň vykázat mimořádné celospolečensky významné praktické výsledky 

v oboru hudební produkce. Musí mít přehled o dosavadním vývoji hudební oblasti, 

kulturního a hudebního průmyslu, marketingu a výzkumu této sféry na mezinárodní 

úrovni. Současně musí ovládat analytické - a odbornou literaturou poučené - pracovní 

metody, které dokáže aplikovat na principy vlastní činnosti v oboru hudební produkce a 

managementu. Jeho kvalifikace bude zahrnovat možnost praktického uplatnění na 

vysokých řídících místech privátní i veřejné sféry v oblasti kulturního průmyslu a hudby a 

zároveň by měl být schopen publikační činnosti v odborném tisku.  

Souhrn praktických producentských znalostí hluboce poučených v odborné literatuře a 

schopnost jejich zdůvodněného uplatnění nebo dalšího zprostředkování umožní 

absolventům působit i v oblasti kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích 

univerzitního charakteru. 

 

Podmínky průběhu studia a jeho zakončení 

 

Student doktorského studijního programu studuje prezenční nebo kombinovanou formou 

studia podle individuálního studijního plánu, jehož návrh s ním vypracuje školitel. 

Individuální studijní plán projednává oborová rada a schvaluje děkan. Jeho součástí musí 

být zejména: 

a) téma disertační práce sestávající z formulace zadání projektu z oboru hudební 

produkce a teoretické části práce, 

b) obsahové zaměření samostatné producentské, organizátorské a teoretické činnosti, 

c) vlastní vzdělávací činnost s ohledem na oborovou specializaci a téma disertační práce, 

d) studijní předměty, které je student povinen absolvovat, 

e) činnost související s prací hudebního manažéra, zejména stáže a pobyty na jiných 

pracovištích, účast na konferencích, seminářích, festivalech, soutěžích a kurzech, 

f) rozsah pedagogického působení na fakultě, 

g) časové rozvržení studia. 

 



 

 

Teoretická část disertační práce v rozsahu nejméně 170 stran musí obsahovat 

zejména: 

 

a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce, 

b) cíl disertační práce, 

c) výsledky řešení hudebně producentského úkolu s uvedením nových poznatků, jejich 

analýzu i význam pro realizaci v praxi nebo pro další rozvoj oboru, 

d) seznam použité literatury, 

e) seznam vlastních producentských nebo organizátorských projektů (teoretických nebo i 

praktických prací), vztahujících se k tématu disertační práce. 

 

 

K obhajobě disertační práce se může student přihlásit po vykonání všech předepsaných 

zkoušek a splnění úkolů daných jeho studijním plánem. 

 

Komisi pro obhajobu disertační práce (včetně jejího předsedy), jmenuje na návrh 

oborové rady děkan fakulty. 

Komise jmenuje nejméně dva oponenty disertační práce. 

 

 

Oponentský posudek musí obsahovat zejména vyjádření: 

a) k aktuálnosti tématu disertační práce, 

b) zda disertace splnila stanovený cíl, 

c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního 

přínosu studenta, 

d) k významu pro praxi nebo pro rozvoj oboru, 

e) u teoretické části k formální úpravě a jazykové úrovni. 

 

Komise pro obhajoby disertační práce je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň dvou 

třetin jejích členů. Pro přijetí návrhu je nutná většina hlasů všech členů komise. Ke státní 

doktorské zkoušce se student může přihlásit po obhajobě disertační práce. 

 

Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí, která je nejméně pětičlenná. 

Předsedu a členy komise jmenuje na základě návrhu oborové rady děkan fakulty 

v souladu s § 53 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách. 

Při státní doktorské zkoušce se ověřuje, zda si studenti osvojili širší vědní základ oboru, 

vědomosti z oblasti tematického zaměření disertační práce, zda ovládli metody vědecké 

práce a jsou způsobilí osvojovat si nové poznatky, vyhodnotit je a tvůrčím způsobem 

využívat. Součástí státní doktorské zkoušky je diskuse o souvislostech s tématem 

disertační práce. Toto pojednání obsahuje zejména kriticky zhodnocený stav poznání 

v oblasti tématu disertační práce, vymezení předpokládaných cílů disertační práce a 

charakteristiky zvolených metod řešení. 

 

 

Vstupní požadavky – přijímací zkouška musí prokázat zejména: 

 

a) teoretické znalosti (teorie obecného a kulturního managementu, dějiny kultury a 

teorie kulturního průmyslu, dějiny hudby a znalost komplexu hudebního života),  

b) schopnosti reflexe daného oboru, 

c) odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudební produkce a 

hudebního (kulturního) managementu, 

d) jazykové znalosti (povinně angličtina na úrovni B2  s nutností překladu náročné 

odborné stati, další světový jazyk podle výběru uchazeče na úrovni A2, 

e) nosnost tématu uvažované disertační práce. 

 



Uchazeč předloží písemně prezentaci projektu, který bude zpracován v disertační práci, 

v rozsahu 2-4 stran, která musí obsahovat charakteristiku obsahu a návrh způsobu 

zpracování včetně předběžného popisu příslušných praktických i studijních materiálů. 

 

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí 

 

Student doktorského studijního programu musí být schopen zejména: 

a) prokazovat své tvůrčí schopnosti, 

b) číst a rozumět cizojazyčnému odbornému textu, 

c) vyhledávat prameny a literaturu k zadanému tématu,  

d) reflektovat svůj obor v širším kontextu, 

e) samostatně zpracovávat vlastní teze a řešení daných problémů, 

f) vyjadřovat se písemnou formou na vynikající úrovni a průběžně publikovat výsledky 

své práce v odborném tisku 

 

 

Studijní povinnosti 

 

1. Pracovní kontakt se školitelem formou pravidelných konzultací 

 

2. Povinná účast v předmětech 

a) Metodologické minimum - úvod do metodologie vědecké práce,  analýza 

odborného textu, kritika ( zkouška ). 

b) Specializovaná přednáška hudební produkce k tematice hudebně teoretické,  

historické a estetické ( zkouška). 

c) Seminář hudební produkce s povinností referátu o problémech, souvisejících  s 

tématem rigorózní práce včetně prezentace umělecké práce -  nejméně 1x za semestr po 

celou dobu studia (zápočet). 

d) Hudební produkce (zakončeno zkouškou nejpozději ve 2. ročníku) 

e) Další oborový předmět stanovený individuálním  studijním plánem, a to - ze 

speciální oblasti hudebně  teoretické, estetické a historické s důrazem na okruh  

problematiky, související  s tématem disertační práce (zápočet).   

f) Studium dvou cizích jazyků, ukončené zkouškami před příslušnou  komisí 

fakulty, vyhovujícími požadavkům náročnosti, běžným pro  posluchače doktorského 

studia (zakončeno zkouškami). 

 

Cizí jazyk I (angličtina) – zkouška obsahuje zejména: 

- znalost cca 100 stran odborného textu (zkoušející obdrží min. 14 dní před 

zkouškou kopii), 

- rozhovor na základě tohoto textu, 

- překlad vybraného úryvku, 

- přečtení kratšího textu a vypracování krátkého resumé, 

- znalost hudební terminologie, 

 

Cizí jazyk II – zkouška obsahuje zejména: 

- znalost cca 80 stran odborného textu (zkoušející obdrží min. 14 dní před zkouškou 

kopii), 

- rozhovor na základě tohoto textu, 

- překlad vybraného úryvku, 



- přečtení kratšího textu a vypracování krátkého resumé, 

- znalost hudební a producentské terminologie. 

 

 

 

 

Další povinnosti 

 

Během prvního ročníku studia student připraví text v rozsahu nejméně 30 stran, jehož 

obsahem je zpracování bibliografie vztahující se k danému tématu, případně zpracování 

specifické části tématu. 

V průběhu druhého roku zpracuje dalších 30 stran části tématu. 

 

 

Návrh témat disertačních prací 

 

Prakticko-realizační část 

 

Realizace závažného hudebně manažérského projektu, jímž může být např. 

- realizace několikadenního festivalu nebo jiného rozsáhlého projektu 

- realizace CD (SACD, DVD) nahrávky kompletu skladeb určitým způsobem 

sjednocených (např. komplet klavírních skladeb Leoše Janáčka, komplet skladeb W. 

A. Mozarta majících vztah k Praze apod.) včetně přípravy a zajištění celého projektu 

od jeho financování,  přes výrobu nahrávek až bookletu a výslednou distribuci, 

- realizace projektu propojeného s jiným kulturním odvětvím (např. realizace hudebně 

divadelní tvorby či filmové opery současného autora, projekty v rámci výstav apod.). 

 

Teoretická část 

Práce ve výše uvedeném rozsahu, přiložená k vlastnímu praktickému projektu a 

přinášející v původním a samostatném pohledu zejména: 

- komentář a vlastní analýzu tvůrčí metody autora, 

- hudebně teoretickou, estetickou a historickou argumentaci pro zvolené postupy, 

opřenou o hluboké studium a bezpečnou znalost teoretické literatury oboru, 

- zobecňující závěry, obecný pohled na problematiku. 

Ke spisu mohou být s komentářem a analýzou přiloženy také pomocné pracovní 

materiály, např. skici vznikajícího autorského projektu nebo sdělení o postupech, které 

autor během práce na projektu z různých důvodů pozměnil či zrušil poté, kdy je ve své 

práci na projektu vyzkoušel. (Zahrnutí takových materiálů a informací do teoretické 

reflexe má nesmírnou cenu, neboť mnohdy vypovídá o průběhu tvůrčího procesu více, 

než sama definitivní podoba projektu.) 

 

 

 

Státní doktorská zkouška 

 

a) Obhajoba disertační práce 

b) Ústní zkouška z předmětů: Struktura a organizace hudebního(kulturního) života, 

AZ 

 
 

 


