Zápis
zezasedáníOborovéradv doktorskéhostudia oboru Hudební teorie
kónanédne8.g,20]10
\

Přítomni:Prof. PhDr. JaroslavSmolka,DrSc., , Prof. PhDr. JaromírHavlík' CSc.'
Prof. MgA. VladimírTichý, CSc., Prof. PaedDr.Jiří Holubec,
Prof. PaedDr.Miloš Hons, PhD. Doc. PhDr. RomanDykast,CSc.,
Prof. PhDr. Jan Vičar,CSc.
Nepřítomni,omluveni:Doc. PhDr. JaromírČemý,CSc., Prof. PhDr. LeošFaltus
V souěasné
době studujív doktorském
studijnímprogramutři doktorandi:Iva
(v přílozeposudkyškolitelů).
oplištilová,Marios Christou,Jiřina Dvořiíková.Marešová
DoktorandPetr Budínzatimpřerušil,zprávlo tom dodalv rukopiseškolitelprof. Jan Vičar.
Prof. JaromírHavlíkprojednámožnostzměnydruhéhocizíhojazykadoktoranda
Mariose Christouaz italštinyna řečtinu.
studianebyl pro akademickýrok 20|0l|l nikdo přijat.
Do I. ročníku
doktorského
přijímacíhořízenína
požádá
HAMU o vypsanídalšího
rady
děkana
Předsedaoborové
akademickýrok 20l Il 12.
Y Prazedne8.9.2010
Prof. PhDr. JaroslavSmolka.DrSc.

Přílohy:4 zprávy školitelů
ŽádostM. Christoua o změnu druhéhociziho jazyka

VladimírTichý,CSc.,

Zpráva školiteleo stavu doktorskéhostudia
MgA. Ivy oplištilovéke dni l. září20|0

plánu studia(tj.
Ke dnešnímu
dni jsem zkontrolovalplnění|. aŽ2. semestručasového
za školnírok2009/|0) a konstatujinásleclující:

Úkoly plánr.rna l. a 2. semestrsernestrstuclia:
-

pramenťt
a literatury,sběr materiáluk tématudoktorskédisertace
Str-rdium

V počátečním
stadiu byly předmětem konntltací s doktorandkou zejménao|cizlgl
metodologické,
otázky koncepcepráce a diskuseo jednotlivých okruzíchproblémú,kteréb1,
nlěly,býtpředmětemhlavnípozornosti. Doktorandkase věnuiestudiuprací z oboru hudební
prací z oblastifenomenologiea
teorie,zaměřenýchk problematice hudebníhočctstt,ct
kognitivníchvěd.
-

Metodologickéminimttm- l semestrzápočet,
zkor"rška
v prtiběhu2. semestrtt

Doktorandkasplnila zadaný tikol _ předložila 20 stran tezík tématusvébucloucídoktorské
disertace.
-

Str"rdir"un
aanaIýzaliterattrry(popř.návštěvapřednášek)předmětr-r
Hr-rdebrrí
teoriesystematikaa dějirry,zkouškakoncem2. semestru.

předepsanouliÍeraturua zkou'šku
DoktorandkaprosÍuclovctla
složila ve Stano|enént
Íerntíntt.
-

Specializovanápřeclrráška
hr-rdebrrí
teorie.2. senlestr.zápočeta zkorrška

Doktorunc{kasplnila s|clnovené
úkoly4 zkoušku'složila|e stanovenént
termínu.
-

Zák|adykornpoziční
technikyI. zápočet

Doktorandkasplnila stanovenéúkol1,.
-

Jazyky- angličtina.
francouzština,
zkouškaz jedrrolr
o ja4,ka

Doktot.andkaspln i la zkouškuz angl i čtin1,v pře dep'sctnén't
termínu.

Během školníhoroku 2009/]0 jsme pravidelně konzultovali otáz|E koncepce prcice i dílčí
otázl<yproblematilE hudebníhočasu.Doktorandka v současné
fázi upřesňujejednotlivé
klíčové
okruhy problematilq, Pracuje velkou měrou samostatněa průběžněkonrultujemejeji
východiskaa návrhy, Je téžv korespondenčnímkonrultačnímstyku se zahraničními
odbornílE.S problematikou svéhotématuvystoupilatéždvakrát v semináři hudebníteorie.

Dalšíodbornéaktivity:
Účastna konferencíchÚstavu teorie htrdby
grantuKTDH (spoluřešitelka)
Spoluúčast
na doktorandském
Spolupráces NakladatelstvímAMU (překlad odbornýchhudebněteoretickýchtextťr
z angličtiny)
Peclagogickáčinnost.Ve svépedagogicképráci se zaměřr'rjena vyuŽití htrdebníteorie při
výuceklavíru.Spoluautorkačtyřpracovníchsešitťr
s tímtozaměřením - Klavihrátky 0-3,
jako
na rťlznýchmístechČeské
republiky.
Pťrsobí lektor seminářťr
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/ú,
1

Prof. VladimírTichý, CSc.'

Zpráva ško|iteleo stavu doktorskéhostudia
MgA.Maria Christou ke dni l.září20|0

Ke dnešnímu
dni jsern zkontrolovalplnění|. aŽ2. semestručasového
plánr-rstudia(tj.
za školnírok2009/|0)a konstatujinásledující:

Úkoly plánu na l. a 2. sernestrsemestrstuclia:
-

Studiumpramenťt
a literatury'sběrmateriáluk tématudoktorskédisertace.

V počátečním
stadiu byly předmětem konzultacís doktorandemzejnténaotázlql
metodologické,otázky koncepce práce a diskuse o jednotlivých okntzíchproblémů,kteréby
měly býtpředmětem hlavnípozornosti' Doktorandse l.,ěnujestudiuprací z oboru hudební
- teorie skladby,zaměřenýchk problenctticepalindt"omaticlýchstruktur
teorie,konkrétně
v hudebníforntě a analýzáru vybranýchpříkladti z hudebníliterofury,.
-

Metodologickéminimum - 1 semestr.zápočet,zkouškav prťrběhu
2. semestru

Doktorand splnil zadaný úkol- předložil 20 stran tezík tématusvébudottcídoktorské
disertace.
-

Specializovanápředrráška
huclební
teorie- 2. semestr.zápočeta zkouška

Doktorand splnila sÍanovené
tikoly 61zkou.šku
složila\,estlnovenémÍermínu.
-

Studir.rrn
literatury(popř.návštěvapřednášek)přeclnrětr-r
Hr.rclebrrí
teorie- st'stematikaa
dějini,.

Doktorqndpr.ostudovalzadulttlttliteruÍunta složilzkou'ýkuv Íertnínu.
-

(popř. návštěvapřednášek)
Studir-rrn
literatr"rry
předrnětuTeorie skladby- 2 senrestry.

Doktorand absoltoyql zkouškur rántci parulelně probíhaiícíhostudia obot.ttSkIat{ba.
-

Jazyky- angličtina.italština

Doktorandkaje v kontaktu.sKaÍedroucizíchjazykíiAMU a př.iprawje se ke zkouškánt
z anglickéhojazyka'
Studium druhéhojazyka je v současnédobě v jedncíní(viz žádostdoktoranda).

-

Během školníhoroku 2009/]0 jsme pravidelně konzultovali otázlgl koncepce práce i dílčí
otázlryproblematilqlpalindromaticlEch struktur v hudebníformě. Doktorand si v současné
fázi upřesňujejednotlivé kIíčověokruhy problematilE. Pracuje velkou měrort santostatněa
průběžněkonzultt,jemejeho východiska a návrhy. Paralelně s doktorslcymstudiem studuje na
HAMU obor Skladba, v současnédobě bakalářsbý stupeň. Svéskladatelskéaktivity a úkoy
propojuje a kloubí s tématemdoktorskéhoStudia. S problematikou svéhotématuvystoupil též
dvakrát v semináři hudebníteorie.

Dalšíodbornéaktivity:
Účastna konferencích
Ústavr"r
teoriehtrclby
Spoluťrčast
na doktorandském
grantllKTDH (spoluřešitel)
Skladatelskáčinnost
Studiumoboru Skladbana HAMU
Je činnýskladatelskya dirigentskyv rárnciaktivitjím zaloŽeného
a vedenéhopěveckéhoa
instrumentálního
souboru,.Filokallria,,.
Za|oŽ1lobčanské
sdruŽeníDamaskinos,zaměřujícíse
na umění'související
s pravoslavnor.r
tradicí.
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//á,1

studiahudebníteorie
oborová radadoktorského

YáŽení,
studia.
ŽádáLm
Vás o změnu,která se týká méhoindividuálníhostudijníhoplánu doktorského
Druhý cizíjazyk méhostudiaje italština.Rád bych, aby to místoitalštinybyla řečtinaatoŽe
jednakje pro mě kromě angličtinytakéčeština
cizi jazyk a jednakřeckýjazyk
dvou důvodů,
je velmi dtieŽitýjazyk pro zkoumánístarší
hudebnítéorie(Pythagoras,Aristoxenis ad).
Děkuji,
PhDr. Marios Christou.Ph.D.

Hodnocení2. ročníkustudia doktorandky MgA Jiřiny Dvořákové-Marešové
Studijní obor: Hudební teorie
Specializace:teorie interpretace
Skolitel: Prof.PhDr. Milan Slavický' CSc.
od2. ročníkuse stal školitelemdoktorandky za zemřeléhoprof. M. Slavického
prof. Jaromír Havlík
V prťrběhu
2. ročníkusvéhostudia vykonala doktorandkanásledujícípředepsanézkoušky
(event.zápočty):
Konrplexní ana|ýza- zkouška- prof. Vičar a cloc.Dykast,
Stlrdium aana|ýzaodbornéliteratury- zápočet- doc. Dykast,
- zkouška(20.9.)- prof. Párová
Cizí jazyk - angličirra
Teorie interpretace zkouška- L. Matotršek
Zák|ady kompozičnítechniky - (přesuntrtoz loňskéhoroku) - zápočet- L. Matoušek
Semiriář lrud. teorie - zápočet- prof. Tichý
Doktorandkase aktivně zúčastnila
seminářehudebníteorie,na němŽ dvakrát vystoupila
s př.ipravenýmprogramema přínosněvstttpovalado odbornýchdiskusí.
práce.V současné
DoktorandkaprůběŽněpracujena textu svédisertační
době má
rozpracovanoucelou ťrvodní
kapitolu a skici textu kapitol následujících.
DoktorandkaMgA. Jiřina Dovoř.áková-Marešovápracujesystenratickya s plným nasazenínt,
jako ťrspěšně
molrtthodnotit ce|ý2. ročníkjejího str.rdia
splněnýa doporučit,aby pokračovala
ve studiu v rrásledujícínr
akademickénrroce.
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