Zpráva o studiu doktorandů oboru Skladba a teorie skladby
HAMU 2018
1) Státní zkouška MgA. Daniela Chudovského
Dne 19.6.2018 se konala státní zkouška MgA. Daniela Chudovského. Úspěšně obhájil disertační práce
Zvlněné hranice pro violoncello a symfonický orchestr (kompozice) a Mikrointervalika a její uchopení v
rámci kompozičního myšlení (teoretická část disertace).
Průběh obhajoby:
Byl přečten posudek školitele (prof. Kurz), poté již za přítomnosti D. Chudovského byly přečteny
posudky oponentů (prof. Bartoň - interní oponent a prof. Anders Flodin - Švédsko - externí). Komise
se rozhodla s ohledem na osobně přítomného zahraničního oponenta přečíst posudky prof. Flodina
v anglickém originále, český překlad byl ovšem k dispozici. Oba posudky byly doporučující a
obsahovaly podnětné diskusní náměty.
V rozpravě Chudovský přesvědčivě odpověděl na všechny dotazy, některé diskusní náměty k oběma
částem disertace byly podrobněji rozvedeny.
Komise se jednoznačně shodla, že D. Chudovský disertační práce úspěšně obhájil.

2) Průběh studia
Doktorandi Jakub Rataj a Jan Dobiáš požádali pana děkana o umožnění pokračování studia ve 4.
ročníku. Důvodem byla jejich umělecká aktivita a rovněž projevili přání pokračovat v menším rozsahu
v účasti na výuce a ostatních aktivitách katedry. Jejich žádosti bylo vyhověno. Budou tedy obhajovat
disertační práce v roce 2019.
MgA. Miroslav Tóth podal obdobnou žádost nedávno, předpokládáme, že bude rovněž pokračovat ve
4. roč., případně bude čekatelem.
Všichni zmínění studenti DSP průběžně dokončují své disertační práce, jejich školitelé k žádostem o
prodloužení studia přiložili svá doporučení.
Michaela Pálka-Plachká je stále ve zvláštním režimu studia v době mateřství. Školitel doc. Rataj
následně podá zprávu o průběhu její práce a o jejích záměrech ohledně obhajoby.

3) Talentové zkoušky
Talentových zkoušek se zúčastnili dne 14.6.2018 tito uchazeči:
Soňa Vetchá (HAMU), Jan Ryant Dřízal (absolvent HAMU) a Juhani Vesikkala (Sibeliova akademie
Helsinky – placené studium v angličtině). Všichni prokázali vysokou talentovou a znalostní úroveň,
předložili požadované projekty svého doktorského studia a prezentovali jak svou tvorbu, tak
propracovanou osnovu svých výzkumných záměrů. Přijímací komise doporučila panu děkanovi přijetí
všech tří uchazečů, poté byl návrh přijat kolegiem děkana 21.6.2018.

Studenti Jan R. Dřízal (školitel MgA. L. Mrkvička, PhD.) a Soňa Vetchá (školitel prof. I. Kurz) budou
studovat prezenčně, J. Vesikkala (školitel doc. M. Rataj, konzultant prof. H. Bartoň v kombinované
formě).

3) Doporučení pražské sekce oborové rady
Katedra skladby na své schůzi 19.6.2018 doporučila oborové radě několik opatření ke zlepšení
průběhu a výsledků studia doktorandů:
Katedra se shoduje na nutnosti více zapojit doktorandy do výuky a ostatních činnosti katedry skladby.
Dále konstatuje, že teoretická součást disertace je v případě doktorského studia rovnocennou
součástí diplomních disertačních úkolů, a proto je potřeba zvýšit nárok na soustavnost práce. Účast
na teoreticko-diplomních seminářích v letním semestru považujeme pro doktorandy za nezbytnou,
dále jejich povinností bude v každém roce studia předložit ucelenou a publikování schopnou část své
teoretické práce, nebo jinou odbornou stať.
Součástí rámcového studijního plánu musí být také účast na odborných konferencích a katedra
navrhne oborové radě, aby toto navrhla studijnímu proděkanovi. Za nejlepší formu považujeme
vytvoření předmětu „účast na konferenci“. Nemusí však jít o konferenci výlučně hudebně
teoretickou, ale i například odborné diskuse na významných festivalech soudobé hudby apod.
Dále zatím pohyblivý předmět metodologický kurz povinně absolvovat už v 1. ročníku DS.
Pražská sekce oborové rady souhlasí s návrhy a předloží je studijnímu proděkanovi k posouzení.
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