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B-I Charakteristika studijního programu
Název studijního programu

Skladba a teorie skladby (P0215D310500)

Typ studijního programu

doktorský

Profil studijního programu

doktorský

Forma studia

prezenční, kombinovaná

Standardní doba studia

3 roky

Jazyk studia

čeština

Udělovaný akademický titul

Ph.D.

Rigorózní řízení

ne

Garant studijního programu

doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Zaměření na přípravu k
výkonu regulovaného
povolání

ne

Zaměření na přípravu
odborníků z oblasti
ne
bezpečnosti České republiky
Uznávací orgán

-

Oblast(i) vzdělávání

Umění

Cíle studia ve studijním programu
Rozvoj kompozičních dovedností studenta, zejména individualizace vlastního kompozičního stylu a
uměleckých, estetických a kulturně profilujících názorů;
prohloubení znalostí z oblasti současné hudební tvorby a jejich aplikace do tvorby vlastní, stejně jako
historické kontinuity studijního oboru;
zdokonalení schopnosti teoretické reflexe vlastního oboru a získání dovedností vedoucích k zapojení
vlastních teoretických výsledků do širokého odborného diskursu;
získání bezpečných znalostí metodologie bádání především v oblasti uměleckého výzkumu, schopnost jejich
propojení s vlastní uměleckou praxí, orientace v současných publikačních metodách a získání praxe s
tvůrčími i výzkumnými granty;
zdokonalení komunikačních dovedností umožňujících pedagogické působení ve vysoce specializovaných a
náročných disciplínách oboru skladba a její teorie;
získání zkušeností a vědomostí z oblasti organizace hudebního života, propagace současné hudební tvorby
a prezentace tvorby vlastní včetně schopnosti aplikace souvisejících právních norem;
celkové posílení schopností pohybovat se v interdisciplinárních oborových vztazích.

Profil absolventa studijního programu
Absolvent je samostatnou tvůrčí osobností s vlastním názorem na otázky současné hudební tvorby a
schopností jej obhájit v rámci oborového diskursu; disponuje všestrannou kompoziční technikou a původním,
celistvým a vyhraněným stylem.
Odborné znalosti
• Absolvent prokazuje hluboké znalosti historických a kulturních souvislostí v oblasti teorie i praxe skladby.
• Absolvent má přehled o dosavadním vývoji a aktuálním stavu muzikologického výzkumu problematiky
svého oboru, a to na mezinárodní úrovni.
• Orientuje se v současných kompozičně technických a estetických vývojových trendech a je k nim schopen
zaujímat fundovaná stanoviska.
• V kompoziční a výzkumné oblasti specifikované individuálním studijním plánem vykazuje nadstandardní
detailní znalosti a je schopen je komunikovat jak formou výuky, tak odborné diskuse.
Odborné dovednosti:

• Absolvent je schopen plně autonomní tvorby, jeho technicko-kompoziční výbava mu zároveň umožňuje
pružně reagovat na požadavky užitých žánrů při zachování umělecké úrovně, například v oblasti filmové
nebo scénické hudby.
• Absolvent vedle klasické kompoziční techniky tvůrčím způsobem zvládá současné technologické možnosti
v oblasti elektroakustické, multimediální a interaktivní.
• Absolvent ovládá standardní vědecko-výzkumné pracovní metody s akcentem na oblast uměleckého
výzkumu a dokáže je aplikovat na principy vlastní kompoziční praxe.
• Absolvent je schopen publikační činnosti v odborném tisku, kvalifikované činnosti kritické a popularizační,
tvorby učebních textů (např. skript, výukových prezentací), monografií i vědeckých prací, zaměřených
systematicky, analyticky, kompozičně technologicky i historicky.
• Absolvent je schopen působit jako vysoce specializovaný pedagog ve středním i vysokém školství.
Obecné způsobilosti
• Absolvent je schopný plynně komunikovat o vysoce odborné problematice ve dvou cizích jazycích, jedním z
nich je zpravidla angličtina; vyjadřuje se kultivovaně jak písemně, tak ústně.
• Absolvent je schopný vyhledávat vhodné grantové pobídky a realizovat odborné projekty, a to jako
individuální řešitel, případně jako vedoucí výzkumného či uměleckého týmu.
• Absolvent je schopný se tvůrčím způsobem podílet na činnosti týmu či pracoviště, k dlouhodobým cílům i
standardním činnostem přistupovat koncepčně a systematicky.
• Absolvent je schopen dramaturgicky koncipovat větší odbornou událost (konferenci, sympozium).

Předpokládané uplatnění absolventů (typické pracovní pozice)
Absolvent doktorského studia se uplatní především:
• jako špičkový hudební skladatel s hlubokým teoretickým rozhledem, přičemž jeho erudice mu umožňuje
uplatnění v oblasti autonomní umělecké hudební tvorby a autorské tvorby intermediální;
• jako tvůrce, který je schopen flexibilně reagovat na požadavky tvorby interdisciplinární povahy včetně
užitých žánrů typu filmové a scénické hudby;
• jako pedagog ve vzdělávacích institucích od základních uměleckých škol až po univerzity;
• jako hudební kritik, případně jako teoretik v oblasti hudební kompozice a širokém kontextu navazujících
oborů;
• jako notograf špičkově ovládající současný notografický software a schopný plnit náročné ediční požadavky
nakladatelských domů;
• jako odborný redaktor specializovaného periodického i neperiodického tisku a šířeji médií zabývajících se
hudbou v jejích širokých interdisciplinárních kontextech;

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Doktorand je veden k samostatnému intenzivnímu studiu v průsečíku současné hudební kompozice a jejího
teoretického kontextu v širokém slova smyslu.
Studium má dvě rovnocenné součásti: uměleckou (hudební kompozice) a teoretickou zaměřenou na výzkum
v oblasti teorie skladby s procentuálním zastoupením 50 % a 50 % v prezenční i kombinované formě studia.
Obsahem umělecké složky studia a disertace je vytvoření závažného hudebního díla symfonického,
operního, jevištního, elektroakustického, intermediálního nebo jiné rovnocenné kompozice.
Tématem teoretické součásti studia a textové části disertace je problematika současné hudební tvorby
nahlížená především z perspektivy kompoziční teorie, případně estetických nebo historických aspektů. V
rovině kompozičně technické a obsahové se předpokládá souvislost umělecké složky s teoretickovýzkumnou částí dizertační práce.
Kromě hlavního uměleckého dizertačního úkolu se předpokládá vytvoření a provedení několika dalších
kompozic s volnou vazbou k problematice hlavní umělecké složky disertace. Provedení děl je možné v rámci
koncertů katedry skladby, předpokládá se také vlastní dramaturgická, organizační a grantová iniciativa
doktoranda. Průběžné umělecké výstupy jsou povinnou součástí studia, stejně jako průběžné výstupy
teoretické.
Doktorand se řídí individuálním studijním plánem vycházejícím ze studijního plánu rámcového.
Doktorand v prezenční formě studia bývá zpravidla pověřen vybraným pedagogickým úkolem v oblasti
doplňujících skladebných disciplín. Může být pověřen rovněž organizační činností související s uměleckou a
vědeckou aktivitou katedry skladby. Je předpokládán aktivní přístup k budování oborové komunity.
Studium v prezenční formě předpokládá, kromě vlastní umělecké a výzkumné činnosti ve smyslu
individuálního studijního plánu, úzké zapojení doktoranda do uměleckých, výzkumných a pedagogických

aktivit katedry skladby. Doktorand v prezenčním studiu bývá pověřen úkoly v souladu se svým uměleckým a
výzkumným zaměřením. Jde zpravidla o podíl na výuce technicko-kompozičních předmětů, ale může jít i o
jiné pro katedru přínosné aktivity. Dále se předpokládá samostatná grantová aktivita zaměřená na umělecké
i výzkumné projekty. Povinnou součástí individuálního plánu je projekt s mezinárodním dosahem. Studium
doktoranda je každoročně před začátkem zimního semestru hodnoceno oborovou radou. Hodnocení probíhá
formou pohovoru. Oborová rada hodnotí především soulad individuálního studijního plánu a jeho skutečné
plnění
V kombinované formě studia je kladen důraz především na studijní, výzkumné a umělecké úkoly dle
individuálního plánu, další aktivity doktoranda jsou dobrovolné.
Nároky na úroveň odborné činnosti jsou v obou formách studia shodné obsahově i kladenými nároky.
Studijní povinnosti pro všechny studenty doktorského stupně se řídí rámcovým studijním plánem. Není-li
uvedeno jinak, předmět lze absolvovat kdykoliv během studia. To je následně specifikováno individuálním
studijním plánem.
Návrh rámcového studijního plánu:
NÁZEV PŘEDMĚTU ––– ZPŮSOB ZAKONČENÍ ––– POČET KREDITŮ
Disertace – umělecká část 1 ––– zápočet ––– 10
Disertace – umělecká část 2 ––– zápočet ––– 10
Disertace – umělecká část 3 ––– zápočet ––– 20
Disertace – textová část 1 ––– zápočet ––– 10
Disertace – textová část 2 ––– zápočet ––– 10
Disertace – textová část 3 ––– zápočet ––– 20
Výzkumné a publikační metody (povinně v ZS 1. roku studia) ––– zkouška ––– 6
Kritické čtení odborného textu (povinně v LS 1. roku studia) ––– zkouška ––– 10
Specializovaná přednáška pro doktorandy ––– zápočet ––– 10
Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 1 ––– zápočet ––– 10
Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 2 ––– zápočet ––– 10
Seminář dizertační práce 1 ––– zápočet ––– 5
Seminář dizertační práce 2 ––– zápočet ––– 6
Seminář skladby 1 ––– zápočet ––– 6
Seminář skladby 2 ––– zápočet ––– 6
Seminář skladby 3 ––– zápočet ––– 6
Cizí jazyk I. ––– zkouška ––– 15
Cizí jazyk II. ––– zkouška ––– 10
CELKEM KREDITŮ 180
Detailní popis jednotlivých předmětů a z nich plynoucích atestací je součástí příslušných předmětových
karet.
Individuální studijní plán vzniká na počátku studia a vychází z předloženého výzkumného projektu
doktoranda. Upravuje konkrétní časový harmonogram práce na teoretické i praktické části disertace,
specifikuje časové rozložení studijních povinností a konkrétní náplně rámcových předmětů (výběr cizích
jazyků, specializovaná přednáška). Individuální studijní plán schvaluje oborová rada a každoročně kontroluje
jeho plnění, eventuálně schvaluje jeho potřebné změny.
POŽADAVKY NA TVŮRČÍ ČINNOST
Hlavním tvůrčím výstupem je kompoziční část dizertační práce, která tvoří nedílnou součást obhajoby.
Předpokládá se vznik a provedení dalších kompozic komponovaných během studia. Jejich podobu, rozsah a
způsob prezentace určuje individuální studijní plán. Tyto kompozice se zpravidla vztahují k výzkumnému a
uměleckému zaměření studia. Doktorand je díky své tvorbě aktivní součástí hudební scény v domácím i
mezinárodním měřítku.
POŽADAVKY NA TEORETICKOU ČINNOST
Nad rámec studijního plánu se doktorand aktivně účastní teoretického diskursu v interdisciplinárním kontextu
napříč celou univerzitou a směrem k příbuzným oborům mimo ni. Aktivní účast na doktorandských i
veřejných oborových konferencích doma i v zahraničí je velmi vítána a je zpravidla předmětem institucionální
podpory.
POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ STÁŽÍ
Součástí individuálního plánu je povinně projekt s mezinárodním dosahem. Může jít o absolvování studijní
stáže, organizaci mezinárodní reciproční akce v oblasti kompoziční, koncertní a výzkumné, organizace

bilaterálních či multilaterálních přednáškových cyklů či výukových pobytů nebo akce kombinující tyto
aspekty. V dosavadní praxi studenti absolvovali studijní stáže, které prohloubily jejich uměleckou a odbornou
erudici, vedly ale i k navázání cenných kontaktů v zahraničí. Jejich výsledkem bylo v neposlední řadě
uskutečnění významných kompozičních a koncertních aktivit a navázání trvalejší spolupráce mezi institucemi
i jednotlivými osobnostmi.
TÉMATA OBHÁJENÝCH DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Textové části prací a partitury jsou uloženy v knihovně HAMU a na vyžádání dostupné v PDF. Nahrávky
uměleckých součástí jsou v archivu HAMU a Katedry skladby HAMU. Informace a posudky jsou dostupné i
online po přihlášení uživatele do systému HAMU: https://dspace.amu.cz/jspui/handle/10318/2946
• Tomáš Pálka (obhajoba 2009)
Kompoziční část disertace: KRAJINA MILOST; prostorová symfonie podle básní J. J. Víchy
Textová část disertace: Prostor a tektonika v hudební kompozici
• Zdeněk Bartošík (obhajoba 2015)
Kompoziční část disertace: Pásma - skladba pro flétnu a komorní soubor
Textová část disertace: Vliv synestezií na kompoziční myšlení
• Michaela Plachká (obhajoba 2018)
Kompoziční část disertace: Hmaty... doteky. Intermediální kompozice
Textová část disertace: Tělesná zkušenost a lidské tělo jako vztah hudby a objektu
• Daniel Chudovský (obhajoba 2018)
Kompoziční část disertace: Zvlněné hranice pro violoncello a symfonický orchestr
Textová část disertace: Mikrointervalika a její uchopení v rámci kompozičního myšlení
• Miroslav Tóth (obhajoba 2020)
Kompoziční část disertace: Záhada tyče (jednodejstvová opera v 13 obrazoch)
Textová část disertace: Kompozícia v reálnom čase
NÁVRHY TÉMAT DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Kompoziční část disertace: Skladba pro klavír, komorní soubor a live electronics
Textová část disertace: Vybrané metody procesování zvuku klavíru v reálném čase
Kompoziční část disertace: Site-specific opera / hudební divadlo
Textová část disertace: Využití specifik prostoru v současných hudebně dramatických dílech. Srovnání
přístupů a vlastní pojetí
Kompoziční část disertace: Koncert pro nově vytvořený hudební nástroj a komorní ansámbl
Textová část disertace: Příklady etablování nových hudebních nástrojů v koncertní praxi

Podmínky k přijetí ke studiu
Požadavky na vzdělání a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně,
- přesvědčivé výsledky v dosavadní kompoziční tvorbě,
- praxe a znalost kompoziční práce a špičková orientace v oblasti současné hudby a jejích
interdisciplinárních vztazích,
- schopnost tvůrčího hudebně-teoretického myšlení, přesvědčivá orientace v oborovém diskursu a
odpovídající formulační schopnosti,
- odpovídající znalost cizího jazyka, kterou prokáže formou zkoušky před začátkem přijímacího pohovoru.
Přijímací řízení je jednokolové. Student během přijímacího pohovoru představí záměr doktorského projektu,
v němž specifikuje své umělecké, badatelské a studijní preference. Může být v kompoziční oblasti zaměřen
jak na tvorbu pro akustické nástroje či lidský hlas, tak na využití současných technologií v kompoziční tvorbě
a vzájemné průniky. V teoretické části projektu se předpokládá návaznost na předchozí tvůrčí a výzkumné
aktivity katedry, což ale není podmínkou.
Doktorský projekt bude zejména:
- obsahovat jasný záměr kompoziční a výzkumné činnosti během studia,
- formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na uměleckých a výzkumných
aktivitách katedry skladby, případně jak se zapojí do pedagogické činnosti.

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční
tvorby (viz povinná příloha k přihlášce). Předloží rovněž partitury či odpovídající záznam díla (grafický,
textový apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále předloží ukázku svých dosavadních
hudebně teoretických prací, kterou představí zkušební komisi formou krátké prezentace v rozsahu do 10
minut.
Katedra může každoročně specifikovat preferované oblasti potenciálních doktorských projektů, které budou
reflektovat návaznost na stávající výzkumné oblasti katedry skladby.

Návaznost na další typy studijních programů
Program je koncipován jako postgraduální studium skladby a jejích teoretických aspektů. Vzhledem k
interdisciplinární povaze studia připadá v úvahu návaznost na široké portfolio uměleckých i teoretických
studijních programů. O přijetí uchazeče však rozhodne odpovídající kvalita předloženého kompozičního
portfolia a relevance výzkumného záměru tak, jak je to specifikováno v podmínkách přijetí ke studiu.

B-IIa – Studijní plány
Studijní plán:Skladba a teorie skladby (D) (kód: 181SKLD)

Povinné předměty studijního programu
Vysvětlivky:
ZO - způsob ověření (zakončení předmětu), K - počet kreditů, SV - semestr výuky, KP - kategorie předmětů, PZ - profilující základ
Název předmětu
Disertace - textová část 1 (kód:
181DIST1)

Rozsah ZO K Vyučující

42S

SV

KP PZ

Z

10

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

1

PH

Z

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
10
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

1

PH

doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D. ; MgA. Petr
ZVĚŘINA, Ph.D.

1

PO

Disertace - umělecká část 1 (kód:
181DISU1)

42S

Kritické čtení odborného textu (kód:
181KCOT)

2PT

Seminář dizertační práce 1 (kód:
181SDP1)

2ST

Z

5

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

1

PH

Seminář skladby pro doktorandy 1
(kód: 181SSD1)

2ST

Z

6

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

1

PH

Výzkumné a publikační metody (kód:
940VPM)

20S

ZK

6

1

PB

Článek k publikaci / Příspěvek na
konferenci 1 (kód: 181CPPK1)

28S

Z

10

1

PO

Specializovaná přednáška pro
doktorandy (kód: 181SPD)

28PS

Z

10 doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Disertace - textová část 2 (kód:
181DIST2)

42S

Z

10

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

2

PH

Disertace - umělecká část 2 (kód:
181DISU2)

42S

Z

10

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

2

PH

Seminář dizertační práce 2 (kód:
181SDP2)

2ST

Z

6

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.

2

PH

ZK 10

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

1,2,3 PO

Název předmětu

Rozsah ZO K Vyučující

SV

KP PZ

Michal RATAJ, Ph.D.
Seminář skladby pro doktorandy 2
(kód: 181SSD2)

Článek k publikaci / Příspěvek na
konferenci 2 (kód: 181CPPK2)

2ST

28S

Z

6

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

2

PH

Z

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
10
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

2

PO

3

PH

Disertace - textová část 3 (kód:
181DIST3)

42S

Z

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
20
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

Disertace - umělecká část 3 (kód:
181DISU3)

42S

Z

20

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

3

PH

Seminář skladby pro doktorandy 3
(kód: 181SSD3)

2ST

Z

6

prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA,
Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš MRKVIČKA,
Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr.
Michal RATAJ, Ph.D.

3

PH

Povinně volitelné předměty programu
Vysvětlivky:
ZO - způsob ověření (zakončení předmětu), K - počet kreditů, PZ - profilující základ

Název předmětu

Rozsah

ZO

K

Angličtina pro doktorandy - druhý
cizí jazyk (kód: 782CJA2)

ZK

10

Angličtina pro doktorandy - první
cizí jazyk (kód: 782CJA1)

ZK

15

Francouzština pro doktorandy druhý cizí jazyk (kód: 782CJF2)

ZK

10

Francouzština pro doktorandy první cizí jazyk (kód: 782CJF1)

ZK

15

Italština pro doktorandy - druhý
cizí jazyk (kód: 782CJI2)

ZK

10

Italština pro doktorandy - první cizí
jazyk (kód: 782CJI1)

ZK

15

Němčina pro doktorandy - druhý
cizí jazyk (kód: 782CJN2)

ZK

10

Němčina pro doktorandy - první
cizí jazyk (kód: 782CJN1)

ZK

15

Ruština pro doktorandy - druhý
cizí jazyk (kód: 782CJR2)

ZK

10

Ruština pro doktorandy - první cizí
jazyk (kód: 782CJR1)

ZK

15

Španělština pro doktorandy druhý cizí jazyk (kód: 782CJS2)

ZK

10

Španělština pro doktorandy - první
cizí jazyk (kód: 782CJS1)

ZK

15

Vyučující

Součásti SZZ a jejich obsah
Organizace a průběh státní doktorské zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem AMU.

PZ

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:
- kompozičně teoretická přednáška související s tématem textové části disertace
- obhajoba umělecké části disertace (díla nebo souboru uměleckých děl)
- obhajoba dizertačního textu (minimální rozsah 80 normostran).
V kompozičně teoretické přednášce o délce maximálně 15 minut doktorand prokáže schopnost zasazení
klíčových kompozičně teoretických aspektů svého dizertačního výzkumu do současného hudebněteoretického diskursu. Součástí přednášky může být prezentace, na přednášku navazuje rozprava
doktoranda se zkušební komisí.
Minimálně dva odborné posudky, z nichž jeden musí být vypracován externím hodnotitelem mimo katedru,
jsou podkladem pro vlastní obhajobu dizertační práce. V obhajobě doktorand relevantním způsobem reaguje
na vznesené připomínky a obhájí oprávněnost svých postojů, respektive je uvede do souladu s podněty
oponentů. Odborná úroveň a relevantnost obhajoby jsou nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky.
O výsledném hodnocení hlasuje děkanem jmenovaná zkušební komise na základě doporučení oponentů.

Další studijní povinnosti
Student v prezenčním studiu je pověřen pedagogickou činností podle potřeb katedry skladby, zpravidla jde o
technicko-kompoziční a úvodové disciplíny, či jednorázové tematicky zaměřené moduly. Může být pověřen i
jiným, např. organizačním úkolem (organizace mezinárodních dílen apod.).

B-III Charakteristika studijních předmětů
Povinné předměty studijního programu

181DIST1 - Disertace - textová část 1
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

1

42S

10

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Doktorand každoročně prezentuje oborové radě výsledky bádání v daném akademickém roce tak, jak je to v
souladu s jeho individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně
předpokládaného plánu tvorby.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Předmět, v němž se realizuje stěžejní teoretická část dizertačního úkolu orientovaná zpravidla do oblasti
uměleckého výzkumu. Systematická badatelská činnost je stvrzena dokončením textové části dizertačního
úkolu v rozsahu minimálně 20 normostran.
Tematické okruhy:
Hudebně teoretický výzkum, umělecký výzkum.

Výsledky učení
- realizace první části dizertačního textu, který je v souladu s individuálním studijním plánem doktoranda a
může mít podobu zpracované rešerše, dokončené kapitoly nebo více kapitol budoucí dizertační práce, či
jinak strukturovaného textového výstupu o minimálním rozsahu 20 normostran,
- zdokonalení schopnosti teoretické reflexe vlastního oboru a získání dovedností vedoucích k zapojení
vlastních teoretických výsledků do širokého odborného diskursu,
- získání bezpečných znalostí metodologie bádání především v oblasti uměleckého výzkumu a hudební
teorie pro skladatele a schopnost jejich inovativního propojení s vlastní uměleckou praxí.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Materiály pramenné povahy a odborná literatura související s vlastním dizertačním výzkumem, jejíž seznam
je průběžně konzultován se školitelem a každoročně jej odsouhlasuje, respektive doplňuje oborová rada.
Veškeré logistické a technologické zázemí katedry skladby HAMU, zejména: hudební nástroje, výukové a
studijní místnosti, dvě multimediální laboratoře, obsáhlý sklad techniky, notografické technologie,
doktorandské fakultní zázemí.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181DISU1 - Disertace - umělecká část 1
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

1

42S

10

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Doktorand každoročně prezentuje oborové radě souhrn uměleckých děl vytvořených v daném akademickém
roce v souladu s individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně
předpokládaného plánu tvorby.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Předmět, v němž se realizuje stěžejní tvůrčí část dizertačního úkolu. Doktorand provádí samostatnou tvůrčí
činnost v oblasti autonomní hudební kompozice a jejích interdisciplinárních přesazích vedoucích k naplnění
profilu absolventa a naplňujících obsah individuálního studijního plánu.
Tematické okruhy:
Kompozice v oblasti vokální, instrumentální a intermediální tvorby.

Výsledky učení
Realizace díla, nebo série děl, která svou závažností odpovídají povaze umělecké části dizertačního
výstupu. Dílo je původní, celistvé a vyhraněné, zároveň dokazuje schopnost dalšího kompozičního vývoje
doktoranda. Vyznačuje se všestrannou kvalitou kompoziční techniky a svébytným zakořeněním na současné
tvůrčí scéně doma i v mezinárodním kontextu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Partitury a nahrávky hudby související s vlastním předmětem dizertačního studia.
Veškeré logistické a technologické zázemí katedry skladby HAMU, zejména: hudební nástroje, výukové a
studijní místnosti, dvě multimediální laboratoře, obsáhlý sklad techniky, notografické technologie,
doktorandské fakultní zázemí.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181KCOT - Kritické čtení odborného textu
Typ
předmětu
Povinné
předměty

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

1

2PT

10

zkouška

Forma výuky
přednáška

Vyučující
doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D. ; MgA. Petr ZVĚŘINA, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínky pro udělení zápočtu: dílčí písemná reflexe probíraných textů, aktivní účast v diskusích týkajících
se probíraných textů a témat.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Jedná se o specializovanou přednášku určenou pro letní semestr prvního roku studia, která navazuje na
metodologicky orientovaný kurz Výzkumné a publikační metody. Studenti se naučí vztahovat teoretické
poznatky z četby odborných textů k vlastní umělecké tvorbě a vědecké práci. Přednášky vyučujícího budou
kombinovány se seminárními diskusemi o probíraných textech.
Tematické okruhy:
V rámci předmětu Kritické čtení odborného textu budou k analýze vybírány především důležité kapitoly ze
spisů autorů, jež jsou relevantní pro současné myšlení a teoretickou reflexi umění. Nemusí se jednat pouze o
texty věnované hudbě, ale i o texty z oblasti filozofie či společenských věd. Předmět by tak měl studenty vést
k uvědomění si mezioborových průniků a vztahů či k prozkoumávání nových myšlenkových paradigmat.
Během přednášky bude vždy diskutován jeden autor/text (např. Adorno, Cage, Deleuze/Guattari, Eco,
Foucault, Kuhn…), snahou bude představit jeho myšlenkový kontext, přiblížit autorem využívané pojmy a
termíny a následně se je pokusit vztáhnout na hudební oblast, popř. ke skladatelské či vědecké práci
studentů. Při práci s textem a následné diskusi o něm tak budou studenti podněcováni aktivně promýšlet
diskutované myšlenkové paradigma. Výběr textů uvedený v oddílu Studijní literatura a studijní pomůcky je
spíše orientační, konkrétní texty budou voleny v návaznosti na témata dizertačních prací a odborné
zaměření studentů.

Výsledky učení
Prohloubení analytických schopností a kritického pohledu studentů při práci s odborným textem. Rámcový
vhled do současného myšlení v oblasti umění a jeho teoretické reflexe.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:
ADORNO, Theodor W. Filozofie nové hudby. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze,
2019. Teoretická řada. ISBN 978-80-7331-512-2.
BARTHES, Roland. Smrt autora. In: BENDOVÁ, Helena a STRNAD, Matěj, ed. Společenské vědy a
audiovize. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.
BAUDRILLARD, Jean. Předchůdnost simulaker. In: BENDOVÁ, Helena a STRNAD, Matěj, ed. Společenské
vědy a audiovize. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. ISBN 978-80-7331-3135.
BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: BENJAMIN, Walter.
Literárněvědné studie. Výbor z díla I. Praha: OIKOYMENH, 2009. Knihovna novověké tradice a současnosti.
ISBN 978-80-7298-278-3.
CAGE, John. Silence. Praha: tranzit.cz, 2010. ISBN 978-80-87259-07-8.
DELEUZE, Gilles a GUATTARI, Félix. Tisíc plošin. Praha: Herrmann & synové, 2010. ISBN 978-80-8705425-3.
ECO, Umberto. Otevřené dílo. Forma a neurčenost v současných poetikách. Praha: Argo, 2015. ISBN 97880-257-1158-3.
FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. ISBN 978-8023901245.
KUHN, Thomas Samuel. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997. Knihovna novověké

tradice a současnosti. ISBN 80-86005-54-2.
MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. Studia nových médií. ISBN
978-80-246-2961-2.
MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím. Extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. Eseje. ISBN 80-2070296-2.
––––––––––––––––––––
Sborník textů:
BENDOVÁ, Helena a STRNAD, Matěj, ed. Společenské vědy a audiovize. Praha: Nakladatelství Akademie
múzických umění v Praze, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181SDP1 - Seminář dizertační práce 1
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

1

2ST

5

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky
seminář

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Prezentace výsledků teoretického výzkumu souvisejícího s tématem disertace.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Studijní aktivita předepsaná k realizaci v prvním roce studia má za cíl komunikovat aktuální stav bádání v
oblasti textové části disertace v rámci semináře nejbližší akademické komunity doktorandů a školitelů, vede
ke schopnosti formulovat klíčové aspekty vlastního výzkumu a konfrontovat je s kritickými podněty kolegů.
Tematické okruhy:
Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení
Schopnost prezentovat aktuální stav bádání a aktivně reagovat na kritickou reflexi nejbližší komunity
doktorandů a školitelů formou diskuse a začlenění podnětů do vlastní práce.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní
situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181SSD1 - Seminář skladby pro doktorandy 1
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

1

2ST

6

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky
seminář

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na semináři, kvalita výstupů a odborná úroveň diskuse.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Systematické rozvíjení oborového diskursu za pomoci prezentace vlastních děl a kritické diskuse nad díly
ostatních kolegů napříč všemi stupni studia.
Tematické okruhy:
Prezentace vlastní tvorby, diskuse o prezentovaných dílech, předávání informací o aktualitách oboru a
diskusní hodnocení nových poznatků a událostí, organizace vystoupení a prezentace tvorby zahraničních
hostů, diskuse o otázkách techniky, estetiky a dalších aspektech hudební tvorby. Předpokladem je
samostatné kriticko-analytické hodnocení prezentovaných děl studentů s přesahem do pedagogické,
estetické a hudebně teoretické roviny.

Výsledky učení
Kultivace úzce oborové diskuse a schopnosti aktivního působení v odborné komunitě.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Studijní materiály (partitury, nahrávky) vycházející z aktuálně prezentovaných a diskutovaných děl na
Semináři skladby.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

940VPM - Výzkumné a publikační metody
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

1

20S

6

zkouška

Povinné
předměty

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Viz Hodnotící metody a kritéria u jednotlivých tematických bloků.

Obsah kurzu
OBSAH A HARMONOGRAM KURZU:

1. AKADEMICKÁ ETIKA A VĚDECKÁ KOMUNIKACE

1.1 AKADEMICKÁ ETIKA

16. 10. 2020

Jména vyučujících: Daniela Jobertová, Jan Jiřík
Výsledky učení dané vzdělávací složky:
Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát
obecné principy a základní pojmy akademické integrity
typy prohřešků proti akademické etice při vlastní výzkumné práci a zveřejňování jejích výsledků
Po dokončení kurzu bude absolvent/ka schopen/na
vymezit, popsat a aplikovat etický rozměr jednání v akademickém kontextu
nastínit varianty chování v eticky nejednoznačných situacích včetně jejich dopadů a navrhnout řešení
vyhodnotit míru porušení citačních zásad v odborném textu
vysvětlit rozdíl mezi porušením akademické etiky a nekvalitním výzkumem
Forma studia
Seminář vedený formou problémové diskuse na základě vybraných klíčových pojmů a zahrnující řešení
modelových situací.
Obsah kurzu
expozice základních pojmů a principů akademické etiky
důvody porušování akademické integrity ze strany studentů i výzkumníků
zásady práce s myšlenkami druhých
publikační praxe a typy jejího porušení (desatero)
antiplagiátorské systémy – co umí a co neumí
etické komise a etické kodexy
chování ve výzkumné komunitě, konflikty zájmů, whistleblowing
vztah doktoranda a školitele
plagiátorské kauzy a jejich dopad
Povinná literatura
Loreta TAUGINIENĖ, Inga GAIŽAUSKAITĖ, Irene GLENDINNING, Julius KRAVJAR, Milan OJSTERŠEK,

Laura RIBEIRO, Tatjana ODIŅECA, Franca MARINO, Marco COSENTINO, Shivadas SIVASUBRAMANIAM,
Tomáš FOLTÝNEK. Slovník pojmů pro akademickou etiku [Glossary for Academic Integrity]. Aktualizovaná
verze, 2018. Přeloženo: Tomáš Foltýnek, Dita Dlabolová, Jana Dannhoferová, Veronika Králíková, Pavel
Turčínek. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.
Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická
orientace, 23(4), 554–578. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554
Internetové zdroje:
http://www.academicintegrity.eu/wp/
Hodnotící metody a kritéria
Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, vyplnění internetového šetření, písemné zpracování
možných řešení zadané nejednoznačné situace rozhodování v akademickém kontextu. Kurzy Akademická
etika a Vědecká komunikace tvoří jeden blok za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu
za celý blok je nutné splnění povinností v obou kurzech.

1. 2 VĚDECKÁ KOMUNIKACE 30. 10. 2020

Jméno vyučujícího: Tomáš Dvořák
Výsledky učení dané vzdělávací složky:
Absolvent/ka bude schopen/a vybrat vhodný způsob prezentace vědeckovýzkumné práce a aplikovat
pravidla vědecké komunikace v různých formách.
Forma studia
Přednáška a seminář
Obsah kurzu
workshopy, semináře, symposia, konference, kongresy
organizace vědecké události
účast na vědecké události – konferenční příspěvky (plenární a zvaná přednáška, panel, paper, poster,
zpráva z konference)
publikační záměr (článek v odborném časopise a odborná kniha)
publikační a redakční praxe, recenzní řízení
ediční praxe (kolektivní monografie, sborník, tematické číslo časopisu)
odborné společnosti (zejm. v oblasti uměleckého výzkumu)
popularizace vědy, soutěže a ceny
Povinná literatura
Vattimo, G., Transparentní společnost, Praha: Rubato 2013, s. 30-51 (kap. “Společenské vědy a
komunikační společnost”).
Doporučená literatura:
Burke, P., Společnost a vědění I: Od Gutenberga k Diderotovi, Praha: Karolinum 2009, s. 49-70 (kap.
“Vědění etablované a institucionální”).
Burke, P., Společnost a vědění II: Od Encyklopedie k Wikipedii, Praha: Karolinum 2013, s. 107-133, 197-226
(kap. “Šíření poznatků” a “Dělení znalostí”).
Gross, A. G., Communicating Science: The Scientific Article from the 17th Century to the Present, Oxford
University Press 2002.
Pokorná, D. – Ivanová, K., Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc,

2010.
Priest, S. a kol., Ethics and Practice in Science Communication, The University of Chicago Press 2018.
Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia 2000.
Internetové zdroje:
The EU Guide to Science Communication, https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpwIjZTsLhe0wu6uy8gr7JFfmv8EZuH
Hodnotící metody a kritéria
Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři. Nastudování povinné literatury (G. Vattimo) na
přednášku 30. 10., kde bude text diskutován. Vypracování abstraktu konferenčního příspěvku s biogramem
(poslat v jednom souboru PDF do 9. 11. na tomdvorak@famu.cz). Kurzy Akademická etika a Vědecká
komunikace tvoří jeden blok za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně; pro získání kreditu za celý blok je
nutné splnění povinností v obou kurzech.

2. INFORMAČNÍ ZDROJE A PUBLIKAČNÍ PLATFORMY

2.1 INFORMAČNÍ ZDROJE

13. 11. 2020

Jméno vyučujícího: Tereza Czesany Dvořáková
Výsledky učení dané vzdělávací složky:
Absolventi se zorientují v nejčastějších typech českých i zahraničních pramenů a dalších informačních
zdrojů, které jsou využívány ve výzkumné a vědecké práci. Naučí se prameny dobře citovat. Na konkrétních
praktických příkladech zdokonalí své schopnosti rešeršní práce ve veřejných i vybraných licencovaných
databázích, rejstřících, knihovních a archivních katalozích.
Forma studia
Přednáška a seminář
Obsah kurzu
typy pramenů a jejich dělení
české a zahraniční paměťové a informační instituce
sítě a platformy pro výzkum v oblasti performativních umění
databáze a informační platformy on-line
citační rejstříky
společné i samostatné rešerše dle zadaných kritérií
Povinná literatura
Umberto Eco, Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Vobotia 1997.
Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN 1985
Miroslav Vaněk a kol., Orální historie. Metodické a "technické" postupy. Universita Palackého, Olomouc
2003.
Hodnotící metody a kritéria
Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři. Rešerše s využitím oborových informačních databází.
Kurzy Informační zdroje a Publikační platformy tvoří jeden blok za 1 ECTS, jsou tedy hodnoceny společně;
pro získání kreditu za celý blok je nutné splnění povinností v obou kurzech.

2.2. PUBLIKAČNÍ PLATFORMY

27. 11. 2020

Jméno vyučujícího: Jan Jiřík
Výsledky učení dané vzdělávací složky:
Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát
odborné časopisy zaměřené na performativní umění a jejich profily
publikační standardy a principy recenzního řízení
Forma studia
Přednáška a seminář
Obsah kurzu
odborné časopisy zaměřené na performativní umění: rozdíl mezi impaktovanými, recenzovanými a
odbornými časopisy
otevřená věda a Open Access
publikační standardy
principy recenzních řízení;
tištěné a elektronické časopisy
nové možnosti zveřejňování výsledků uměleckého výzkumu
kulatý stůl s představiteli odborných časopisů v oblasti performativního umění: Iluminace, Živá hudba,
Divadelní revue, ArteActa atp.
Povinná literatura
Internetové stránky odborných časopisů zaměřených na performativní umění (bude součástí kurzu).
Hodnotící metody a kritéria
Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři. Rešerše odborného časopisu zaměřeného na
performativní umění. Kurzy Informační zdroje a Publikační platformy tvoří jeden blok za 1 ECTS, jsou tedy
hodnoceny společně; pro získání kreditu za celý blok je nutné splnění povinností v obou kurzech.

3. AKADEMICKÉ PSANÍ

11. 12. 2020, 15. 1. 2021 a 29. 1. 2021

Jméno vyučující: Michaela Fišerová
Výsledky učení dané vzdělávací složky:
Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát
strukturu odborného textu a jeho formální náležitosti
různé podoby akademického textu (odborná studie, konferenční příspěvek, abstrakt, recenze, poster)
Absolvent/ka
bude umět strategicky připravit odborný text z hlediska vymezení obsahu, formulace hypotézy, výběru
metodologie
osvojí si kritické a koncepční myšlení a čtení akademického textu coby konstruktivní oponent
bude umět předjímat možnou kritiku, stane se kritickým partnerem do akademické diskuse
zkusí si modelovou obhajobu své disertační práce, výběr abstraktu na konferenci, posouzení článku pro
odborný časopis
Forma studia

Přednáška a seminář
Obsah kurzu
Seminář 1
postupy a záměry kvalitního, originálního a přesvědčivého akademického psaní
formulování inovativní hypotézy
výběr vhodné metodologie
seznámení se s příklady dobré praxe
praktická část: prezentace vlastní disertace z hlediska:
1. vybraného teoretického kontextu
2. formulace výzkumného problému
3. originality vlastní hypotézy
4. navrženého rozvrhu a metody výzkumu
5. předpokládaného přínosu zkoumání
Součástí semináře bude také modelové procvičení si obhajoby disertační práce.
Seminář 2
různé podoby odborného textu (odborná studie, konferenční příspěvek, abstrakt, recenze, poster
alternativní podoby konferenčních příspěvků (performance lecture, no-paper contribution, fishbowl)
praktická část: představení abstraktu konferenčního příspěvku, který souvisí s tématem disertace účastníků
kurzu (vzájemná odborná diskuse)
Seminář 3
kritické hodnocení absolventských prací
posuzování odborných studií
výběr konferenčních příspěvků
konstruktivní kritická oponentura akademického textu
praktická část: praktická aplikace kritického myšlení na vybraném odborném textu; kritická oponentura
odborného akademického textu
Povinná literatura
EVANS, D., GRUBA, P., ZOBEL, J. (2014): How to Write a Better Thesis. London: Springer.
DUNLEAVY, P. (2003): Authoring a PhD. New York: Palgrave Macmillan.
HENNING, E., GRAVETT, S., VAN RENSBURG, W.: (2005): Finding Your Way in Academic Writing.
Pretoria: Van Schaik.
VYDRA, A. (2010): Akademické písanie. Ako vzniká filozofický text. Trnava: FF TU.
TURABIAN, K. (2013): Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Chicago Guides to Writing,
Editing, and Dissertations. Chicago: The Chicago University Press.
Hodnotící metody a kritéria
Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, samostudium zadané kontextové literatury a příprava
materiálů pro praktické části jednotlivých seminářů. Kurz Akademické psaní je rozdělen do třech seminářů;
pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

4. VÝZKUMNÉ PROJEKTY

12. 2. 2021 a 26. 2. 2021

Jméno vyučujícího: Tomáš Dvořák, Filip Suchomel
Výsledky učení dané vzdělávací složky:
Absovent/ka získá schopnost definovat svou výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost základního
výzkumu po odborné, personální i rozpočtové stránce.
Studenti dále získají informace o interní podpoře vědy a výzkumu na AMU, s projektovou soutěží AMU i
Studentskou grantovou soutěží, seznámí se s typy úspěšně realizovaných projektů, naučí se připravovat
přihlášky projektů včetně plánování pracovních postupů, rozpočtů i jednotlivých typů výstupů.

Forma studia
Přednáška a seminář
Obsah kurzu
Seminář 1
tuzemská grantová schémata AMU (SGS, DKR, AR Fellowship, Doktorské mobility, Igráček) i mimo AMU
(ČLF, IDU, GAČR, TAČR, NAKI);
zahraniční možnosti (Fulbright, DAAD, IFP atd.)
postupy a metody při přípravě a realizaci výzkumného projektu
kulatý stůl s doktorandy AMU věnovaný sdílení zkušeností s řešením grantových projektů
Seminář 2
koncepce a řešení dílčího výzkumného projektu v rámci disertačního výzkumu: obsahová rovina projektu a
formální rovina projektu ve vztahu ke konkrétní výzvě
komunikační strategie grantového projektu
Povinná literatura
Zadávací dokumentace SGS AMU: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-naamu/studentska-grantova-soutez-amu/
Zadávací dokumentace Juniorského grantu GAČR: https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/
Zadávací dokumentace Fulbrightova stipendia pro postgraduální studium:
https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/
Doporučená literatura:
Communicating EU research and innovation guidance for project participants, Version 1.0, 25 Septembre
2014.
Zdeněk Šesták, Jak psát a přednášet o vědě, Praha, Academia 2000.
J. Hruška, Desatero doporučení ke strategii psaní projektů [online] [2015-01-02]. Dostupné z:
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=40878&par%5Bview%5D=0.
Hodnotící metody a kritéria
Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, samostudium zadané grantové zadávací
dokumentace. Kurz Výzkumné projekty je rozdělen do dvou seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý
blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

5. VYTVÁŘENÍ ODBORNÉ KNIHOVNY ZDROJŮ

12. 3. 2021 a 26. 3. 2021

Jména vyučujících: Tomáš Langer
Výsledky učení dané vzdělávací složky:
Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát
principy citování a práce s cizími myšlenkami
náležitosti normy ISO690 podle vybrané interpretace
Po dokončení kurzu bude absolvent/ka schopen/na
ocenit důležitost citování cizích myšlenek
ovládat citační manažer Zotero včetně jeho propojení do MS Word
analyzovat požadovaný citační styl odborného periodika
používat citační manažer Zotero pro běžnou badatelskou práci

Forma studia
Seminář organizovaný jako praktický workshop s vlastním PC.
Ke kurzu je k dispozici online studijní opora, ve které jsou veškeré materiály a cvičení, pro studenty a
pedagogy AMU dostupná po prvním přihlášení do Moodle AMU na
https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=475. Na semináře si studenti přinesou vlastní notebook a předem
si založí účet na www.zotero.org a nainstalují free aplikaci Zotero z https://www.zotero.org/download/.
Obsah kurzu
Seminář 1
demonstrace použití citačního manažeru Zotero
citační metody a citační styl podle ISO690
základní nastavení citačního manažeru
stahování metadat zdrojů a tvorba bibliografických citací podle ISO690
Seminář 2
reflexe zpracovaných úkolů, opakování vybraných postupů
propojení Zotero a MS Word
citační rejstříky a fulltextové databáze
analýza citačních stylů odborných časopisů
tipy a triky
Povinná literatura
LANGER, Tomáš. Citační manažer Zotero - bibliografické citace a inteligentní práce s informačními zdroji
[online kurz v LMS Moodle]. Dostupné z https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=475
BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA, 2011. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01
0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2. září 2011 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z:
http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.
AMU. Pokyny k formální úpravě studií a dalších příspěvků v časopise ArteActa. ArteActa [online]. Praha, b.d.
[cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.arteacta.cz/wp-content/uploads/2020/06/ArteActa-pravidlaform%C3%A1ln%C3%AD-%C3%BApravy-text%C5%AF.pdf
Doporučená literatura:
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.
Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.
Hodnotící metody a kritéria
Předpokladem hodnocení je aktivní účast na obou seminářích. Dále student či studentka beze zbytku splní a
odevzdá sadu praktických úkolů: absolvování online prezentace k plagiátorství, absolvování výukového testu
na citace, vytvoření vlastní knihovny odborných zdrojů v Zoteru, analýza citačního stylu vybraného
odborného periodika, provázání vlastního odborného textu se Zoterem.
Kurz Vytváření odborné knihovny zdrojů je rozdělen do dvou seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý
blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

6. ZÁKLADY SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ

9. 4. 2021 a 23. 4. 2021

Jméno vyučujícího: Daniela Machová
Výsledky učení dané vzdělávací složky:
Absolventi získají základní znalosti a informace z oblasti sociologického šetření. Seznámí se možnostmi

kvalitativního a především kvantitativního výzkumu od počátečního nastavení projektu po vyhodnocení dat. V
praktické části si vyzkouší sestavit a naprogramovat online dotazník.
Forma studia
Praktický workshop
Obsah kurzu
praktický workshop zaměřený na seznámení se s metodami sociologického výzkumu s ukázkou probíraných
principů v praxi
kvalitativní a/nebo kvantitativní výzkum
tvorba dotazníků/diskusních scénářů ve vztahu k cílové dotazované skupině a chování respondentů
prostředky a postupy dotazování (především elektronické nástroje dotazování (GoogleForms)
vyhodnocování dat a nejčastější chyby
součástí workshopu bude nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy
dotazníku/diskusního scénáře
Povinná literatura
Hendl, Jan: Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , 2004, Portál
Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, Praha, 2008, Portál
Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha, 2002, Karolinum
Vinopal, Jiří: Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: Metoda okamžité validizace. Praha,
2008, Sociologický ústav AV ČR
Hodnotící metody a kritéria
Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, vypracování zadaného úkolu (nastavení designu
vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře). Kurz Základy sociologických
šetření je rozdělen do dvou praktických workshopů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné
splnění povinností ve všech jeho částech.

Výsledky učení
Obsah nového kurzu vychází z dosavadních zkušeností a zohledňuje aktuální potřeby studentů doktorského
studia všech tří fakult AMU. Kurz je koncipován na celý akademický rok. Má nabídnout platformu pro diskusi,
prostor pro setkávání doktorandů všech tří fakult a příležitosti pro sdílení metodologických přístupů i dalších
zkušeností. Obsah kurzu se dělí do šesti tematických bloků (resp. 13 setkání od října do června), které
doktorandi mohou absolvovat jednotlivě (1 ECTS za každý blok) či jako celek (6 ECTS).
Tematické bloky:
1. Akademická etika a vědecká komunikace
2. Informační zdroje a publikační platformy
3. Akademické psaní
4. Výzkumné projekty
5. Vytváření odborné knihovny zdrojů
6. Základy sociologických šetření
Výsledky učení jsou rozepsány u každého bloku, respektive setkání zvlášť v rubrice obsah kurzu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Viz Doporučená literatura u jednotlivých tematických bloků kurzu.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181CPPK1 - Článek k publikaci / Příspěvek na
konferenci 1
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

1

28S

10

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínky pro udělení zápočtu: článek zaslaný k recenznímu řízení / přijatý příspěvek na odbornou
konferenci.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Studijní aktivita předepsaná k realizaci v prvním roce studia vede doktoranda k získání prvních praktických
dovedností spojených se psaním akademického textu a jeho prezentací uvnitř oborové či mezioborové
vědecké komunity. Článek (min. rozsah 15 normostran) anebo veřejný příspěvek na konferenci typicky
vycházejí z vlastního dizertačního badatelského projektu doktoranda, není to však podmínkou.
Tematické okruhy:
Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení
Článek zaslaný k recenznímu řízení, anebo přijatý do redakce, přednesení či publikování článku na
konferenci.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní
situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181SPD - Specializovaná přednáška pro doktorandy
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

1,2,3

28PS

10

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky
přednáška

Vyučující
doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Absolvovanou atestaci v závislosti na povaze zvolené konkrétní přednášky / modulu / cvičení ověřuje a
stvrzuje oborová rada.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Jedná se o otevřený přednáškový rámec, jehož cílem je umožnit doktorandovi účast na specializovaném
školení týkajícím se specificky širšího kontextu dizertační práce. Specializovanou přednášku může
doktorandovi uložit oborová rada, anebo si ji uloží doktorand. Taková přednáška může probíhat na vlastní
fakultě, ostatních fakultách, univerzitách, doma či v zahraničí.
Tematické okruhy:
Týkají se předmětu vlastního doktorského výzkumu tak, aby byla samotná tematika bádání viděna optikou
širšího oborového či mezioborového diskursu.

Výsledky učení
Doktorand obhájí získané vědomosti před oborovou radou, a to zejména poukazem na souvislost nabytých
znalostí s vlastním předmětem teoretické nebo tvůrčí části dizertační práce. Doktorand obhájí relevantnost
absolvované přednášky především z pohledu zevrubné studijní sondy do speciálních aspektů vlastního
dizertačního výzkumu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétním
potřebám doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181DIST2 - Disertace - textová část 2
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

2

42S

10

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Doktorand každoročně prezentuje oborové radě výsledky bádání v daném akademickém roce tak, jak je to v
souladu s jeho individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně
předpokládaného plánu tvorby.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Předmět, v němž se realizuje stěžejní teoretická část dizertačního úkolu orientovaná zpravidla do oblasti
uměleckého výzkumu. Systematická badatelská činnost je stvrzena dokončením podstatného podílu textové
části dizertačního úkolu v rozsahu minimálně 40 normostran.
Tematické okruhy:
Hudebně teoretický výzkum, umělecký výzkum.

Výsledky učení
- další podstatné rozšíření dizertačního textu navazující na souvislou badatelskou práci z prvního roku
studia, který je v souladu s individuálním studijním plánem doktoranda,
- zdokonalení schopnosti teoretické reflexe vlastního oboru a získání dovedností vedoucích k zapojení
vlastních teoretických výsledků do širokého odborného diskursu,
- získání bezpečných znalostí metodologie bádání především v oblasti uměleckého výzkumu a hudební
teorie pro skladatele a schopnost jejich inovativního propojení s vlastní uměleckou praxí.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Materiály pramenné povahy a odborná literatura související s vlastním dizertačním výzkumem, jejíž seznam
je průběžně konzultován se školitelem a každoročně jej odsouhlasuje, respektive doplňuje oborová rada.
Veškeré logistické a technologické zázemí katedry skladby HAMU, zejména: hudební nástroje, výukové a
studijní místnosti, dvě multimediální laboratoře, obsáhlý sklad techniky, notografické technologie,
doktorandské fakultní zázemí.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181DISU2 - Disertace - umělecká část 2
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

2

42S

10

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Doktorand každoročně prezentuje oborové radě souhrn uměleckých děl vytvořených v daném akademickém
roce v souladu s individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně
předpokládaného plánu tvorby.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Předmět, v němž se realizuje stěžejní tvůrčí část dizertačního úkolu. Doktorand provádí samostatnou tvůrčí
činnost v oblasti autonomní hudební kompozice a jejích interdisciplinárních přesazích vedoucích k naplnění
profilu absolventa a naplňujících obsah individuálního studijního plánu.
Tematické okruhy:
Kompozice v oblasti vokální, instrumentální a intermediální tvorby.

Výsledky učení
Realizace díla, nebo série děl, která svou závažností odpovídají povaze umělecké části dizertačního
výstupu. Dílo je původní, celistvé a vyhraněné, zároveň dokazuje schopnost dalšího kompozičního vývoje
doktoranda. Vyznačuje se všestrannou kvalitou kompoziční techniky a svébytným zakořeněním na současné
tvůrčí scéně doma i v mezinárodním kontextu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Partitury a nahrávky hudby související s vlastním předmětem dizertačního studia.
Veškeré logistické a technologické zázemí katedry skladby HAMU, zejména: hudební nástroje, výukové a
studijní místnosti, dvě multimediální laboratoře, obsáhlý sklad techniky, notografické technologie,
doktorandské fakultní zázemí.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181SDP2 - Seminář dizertační práce 2
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

2

2ST

6

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky
seminář

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Prezentace výsledků teoretického výzkumu souvisejícího s tématem disertace.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Studijní aktivita předepsaná k realizaci ve druhém roce studia má za cíl komunikovat aktuální stav bádání v
oblasti textové části disertace v rámci semináře nejbližší akademické komunity doktorandů a školitelů, vede
ke schopnosti formulovat klíčové aspekty vlastního výzkumu a konfrontovat je s kritickými podněty kolegů.
Tematické okruhy:
Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení
Prohloubení schopnosti prezentovat aktuální stav bádání a aktivně reagovat na kritickou reflexi nejbližší
komunity doktorandů a školitelů formou diskuse a začlenění podnětů do vlastní práce.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní
situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181SSD2 - Seminář skladby pro doktorandy 2
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

2

2ST

6

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky
seminář

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na semináři, kvalita výstupů a odborná úroveň diskuse.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Systematické rozvíjení oborového diskursu za pomoci prezentace vlastních děl a kritické diskuse nad díly
ostatních kolegů napříč všemi stupni studia.
Tematické okruhy:
Prezentace vlastní tvorby, diskuse o prezentovaných dílech, předávání informací o aktualitách oboru a
diskusní hodnocení nových poznatků a událostí, organizace vystoupení a prezentace tvorby zahraničních
hostů, diskuse o otázkách techniky, estetiky a dalších aspektech hudební tvorby. Předpokladem je
samostatné kriticko-analytické hodnocení prezentovaných děl studentů s přesahem do pedagogické,
estetické a hudebně teoretické roviny.

Výsledky učení
Kultivace úzce oborové diskuse a schopnosti aktivního působení v odborné komunitě.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Studijní materiály (partitury, nahrávky) vycházející z aktuálně prezentovaných a diskutovaných děl na
Semináři skladby.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181CPPK2 - Článek k publikaci / Příspěvek na
konferenci 2
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

2

28S

10

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínky pro udělení zápočtu: článek zaslaný k recenznímu řízení / přijatý příspěvek na odbornou
konferenci.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Studijní aktivita předepsaná k realizaci ve druhém roce studia vede doktoranda k získání dalších zkušeností
spojených se psaním akademického textu a jeho prezentací uvnitř oborové či mezioborové vědecké
komunity. Článek (min. rozsah 15 normostran) anebo veřejný příspěvek na konferenci typicky vycházejí z
vlastního dizertačního badatelského projektu doktoranda, není to však podmínkou.
Tematické okruhy:
Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení
Článek zaslaný k recenznímu řízení, anebo přijatý do redakce, přednesení či publikování článku na
konferenci.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní
situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181DIST3 - Disertace - textová část 3
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

3

42S

20

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Doktorand každoročně prezentuje oborové radě výsledky bádání v daném akademickém roce tak, jak je to v
souladu s jeho individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně
předpokládaného plánu tvorby.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Předmět, v němž se realizuje stěžejní teoretická část dizertačního úkolu orientovaná zpravidla do oblasti
uměleckého výzkumu. Systematická badatelská činnost je stvrzena dokončením textové části dizertačního
úkolu v rozsahu minimálně 80 normostran.
Tematické okruhy:
Hudebně teoretický výzkum, umělecký výzkum.

Výsledky učení
- úspěšné dokončení textové části dizertačního úkolu, který je v souladu s individuálním studijním plánem
doktoranda,
- zdokonalení schopnosti teoretické reflexe vlastního oboru a získání dovedností vedoucích k zapojení
vlastních teoretických výsledků do širokého odborného diskursu,
- získání bezpečných znalostí metodologie bádání především v oblasti uměleckého výzkumu a hudební
teorie pro skladatele a schopnost jejich inovativního propojení s vlastní uměleckou praxí.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Materiály pramenné povahy a odborná literatura související s vlastním dizertačním výzkumem, jejíž seznam
je průběžně konzultován se školitelem a každoročně jej odsouhlasuje, respektive doplňuje oborová rada.
Veškeré logistické a technologické zázemí katedry skladby HAMU, zejména: hudební nástroje, výukové a
studijní místnosti, dvě multimediální laboratoře, obsáhlý sklad techniky, notografické technologie,
doktorandské fakultní zázemí.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181DISU3 - Disertace - umělecká část 3
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

3

42S

20

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Doktorand každoročně prezentuje oborové radě souhrn uměleckých děl vytvořených v daném akademickém
roce v souladu s individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně
předpokládaného plánu tvorby.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Předmět, v němž se realizuje stěžejní tvůrčí část dizertačního úkolu. Doktorand provádí samostatnou tvůrčí
činnost v oblasti autonomní hudební kompozice a jejích interdisciplinárních přesazích vedoucích k naplnění
profilu absolventa a naplňujících obsah individuálního studijního plánu.
Tematické okruhy:
Kompozice v oblasti vokální, instrumentální a intermediální tvorby.

Výsledky učení
Realizace díla, nebo série děl, která svou závažností odpovídají povaze umělecké části dizertačního
výstupu. Dílo je původní, celistvé a vyhraněné, zároveň dokazuje schopnost dalšího kompozičního vývoje
doktoranda. Vyznačuje se všestrannou kvalitou kompoziční techniky a svébytným zakořeněním na současné
tvůrčí scéně doma i v mezinárodním kontextu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Partitury a nahrávky hudby související s vlastním předmětem dizertačního studia.
Veškeré logistické a technologické zázemí katedry skladby HAMU, zejména: hudební nástroje, výukové a
studijní místnosti, dvě multimediální laboratoře, obsáhlý sklad techniky, notografické technologie,
doktorandské fakultní zázemí.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

181SSD3 - Seminář skladby pro doktorandy 3
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Kredity

Způsob
zakončení

3

2ST

6

zápočet

Povinné
předměty

Forma výuky
seminář

Vyučující
prof. Hanuš BARTOŇ ; doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. ; prof. Ivan KURZ ; doc. MgA. Luboš
MRKVIČKA, Ph.D. ; MgA. Michal NEJTEK, Ph.D. ; doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na semináři, kvalita výstupů a odborná úroveň diskuse.

Obsah kurzu
Cíl výuky:
Systematické rozvíjení oborového diskursu za pomoci prezentace vlastních děl a kritické diskuse nad díly
ostatních kolegů napříč všemi stupni studia.
Tematické okruhy:
Prezentace vlastní tvorby, diskuse o prezentovaných dílech, předávání informací o aktualitách oboru a
diskusní hodnocení nových poznatků a událostí, organizace vystoupení a prezentace tvorby zahraničních
hostů, diskuse o otázkách techniky, estetiky a dalších aspektech hudební tvorby. Předpokladem je
samostatné kriticko-analytické hodnocení prezentovaných děl studentů s přesahem do pedagogické,
estetické a hudebně teoretické roviny.

Výsledky učení
Kultivace úzce oborové diskuse a schopnosti aktivního působení v odborné komunitě.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Studijní materiály (partitury, nahrávky) vycházející z aktuálně prezentovaných a diskutovaných děl na
Semináři skladby.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Povinně volitelné předměty programu

782CJA2 - Angličtina pro doktorandy - druhý cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

10

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 2. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis
- 1-stránkové resumé doktorandské práce
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 20 stran.

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 2. cizího jazyka je na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJA1 - Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

15

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 1. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis (1 -3 strany)
,
- resumé doktorandské práce (1 - 2 strany)
,
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 50 stran.

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 1. cizího jazyka je na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJF2 - Francouzština pro doktorandy - druhý cizí
jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

10

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 2. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis
- 1-stránkové resumé doktorandské práce
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 20 stran.

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 2. cizího jazyka je na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJF1 - Francouzština pro doktorandy - první cizí
jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

15

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 1. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis (1 -3 strany)
- resumé doktorandské práce (1 - 2 strany)
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 50 stran

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 1. cizího jazyka je na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJI2 - Italština pro doktorandy - druhý cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

10

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 2. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis
- 1-stránkové resumé doktorandské práce
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 20 stran.

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 2. cizího jazyka je na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJI1 - Italština pro doktorandy - první cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

15

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 1. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis
- 1-2 stránkové resumé doktorandské práce
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 50 stran.

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 1. cizího jazyka je na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJN2 - Němčina pro doktorandy - druhý cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

10

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 2. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis
- 1-stránkové resumé doktorandské práce
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 20 stran.

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 2. cizího jazyka je na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJN1 - Němčina pro doktorandy - první cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

15

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 1. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis (1 -3 strany)
- resumé doktorandské práce (1 - 2 strany)
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 50 stran

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 1. cizího jazyka je na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJR2 - Ruština pro doktorandy - druhý cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

10

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 2. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis
- 1-stránkové resumé doktorandské práce
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 20 stran.

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 2. cizího jazyka je na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJR1 - Ruština pro doktorandy - první cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

15

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 1. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis (1 -3 strany)
- resumé doktorandské práce (1 - 2 strany)
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 50 stran

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 1. cizího jazyka je na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJS2 - Španělština pro doktorandy - druhý cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

10

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 2. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis
- 1-stránkové resumé doktorandské práce
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 20 stran.

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 2. cizího jazyka je na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

782CJS1 - Španělština pro doktorandy - první cizí jazyk
Typ
předmětu

PZ

Semestr
výuky

Rozsah
předmětu

Povinné
volitelné
předměty

Kredity

Způsob
zakončení

15

zkouška

Forma výuky

Vyučující

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:
- představení kandidáta na základě profesního životopisu
- seznámení s doktorskou prací a následná diskuze o dané práci
- diskuze o odborném textu a překlad vybraných částí.
Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán
přihlášeným studentům.

Obsah kurzu
Ke zkoušce z 1. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:
- profesní strukturovaný životopis (1 -3 strany)
- resumé doktorandské práce (1 - 2 strany)
- odborný, původní text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 50 stran

Výsledky učení
Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.
Požadovaná znalost 1. cizího jazyka je na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Významné volitelné předměty
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doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D. – předseda
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prof. Ivan KURZ
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Školitelé
prof. Mgr. Hanuš BARTOŇ
doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D.
prof. Ivan KURZ
doc. MgA. Luboš MRKVIČKA, Ph.D.
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