Zápis z jednání oborové rady doktorského studia ve studijním programu Zvuková tvorba
konaného dne 18. června 2014 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze
Oborová rada (dále jen OR) se sešla v tomto složení:
Prof. MgA. Ivo Bláha, Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc., Ing. Zdeněk Otčenášek Ph.D.,
Doc. MgA. Martin Pinkas Ph.D., Prof. Ing. Václav Syrový, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Škvor, DrSc.,
Doc. MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D., Doc. Tomáš Zikmund
Omluveni:
Prof. Ing. Miloš Klíma CSc., Doc. MgA. Jiří Moudrý
Hosté:
Prof. Vlastimil Mareš, děkan HAMU, Ing. Pavel Bukovský, externí oponent disertační práce
Průběh jednání:
1.
Zasedání OR zahájil Prof. Vlastimil Mareš, děkan HAMU. Seznámil přítomné s výnosem rektora
č. 3/2014, kterým byl stanoven jednací řád oborových rad doktorského studia na AMU v Praze.
Na základě tohoto jednacího řádu bylo jednání OR dne 18. 6. 2014 ustavující schůzí nově
jmenované OR. Prof. Mareš vyzval členy OR k volbě předsedy OR. Prof. Syrový se ujal slova
a navrhl jako kandidáta Doc. Urbana, bývalého předsedu OR. OR poté hlasovala a jednomyslně
podpořila navrženého kandidáta. Předsedou OR byl zvolen Doc. Ondřej Urban.
2.
OR zahájila státní závěrečnou zkoušku doktoranda MgA. Jakuba Hadraby. Doktorand přednesl
prezentaci své práce v délce cca 60 minut. Poté bylo přistoupeno ke čtení posudků školitele
Doc. Zikmunda a oponentů Prof. Syrového a Ing. Bukovského. V následujícící diskusi byly
položeny doplňující otázky k obsahu disertační práce. Po obhajobě disertační práce proběhla
teoretická část státní závěrečné zkoušky z vypsaných tématických okruhů. Hodnocením průběhu
obhajoby a teoretické zkoušky byla pověřena zkušební komise, sestavená z členů OR. Zkušební
komise konstatovala, že doktorand MgA. Jakub Hadraba obhájil svou disertační práci
a prospěl ve zkoušce z teoretických předmětů. Celkový závěr: prospěl. Podrobný zápis o
průběhu státní závěrečné zkoušky je v samostatném dokumentu pro studijní oddělení. OR dále
doporučuje vzít v potaz možnost publikování disertační práce vzhledem k jejímu odbornému
přínosu.
3.
OR byly zaslány elektronickou formou náměty na vypsání témat doktorské disertační práce Martina
Stupky a PhDr. Aleše Dvořáka.
a) Martin Stupka předložil dva návrhy: prvním je “Zvukařské studium – srovnání”. OR
v diskusi vznesla několik dotazů a nejasností nad navrženým tématem. Hlavní výtka k volbě tématu
směřovala k nutnosti objektivizace problematiky a volby vhodných kritérií pro hodnocení různých
vysokých uměleckých škol a jejich studijních oborů Hudební režie, Zvuková režie, Tonmeister
apod. OR shledala navržené téma směřované spíše do oblasti sociologického průzkumu.
Druhý návrh Martina Stupky “Prostorový zvuk a jeho formáty” byl shledán ve stávající
podobě málo konkrétní, s nejasným vědeckým a inovativním přínosem pro obor Zvuková tvorba.

b) PhDr. Aleš Dvořák předložil taktéž dva návrhy. První z nich je realizace závažného
nahrávacího projektu, kdy náplní disertace by byl vlastní umělecký výkon, tedy zvuková režie
orchestrálního, popř. varhanního projektu nebo cyklu projektů (souborná nahrávka). OR postrádá
konkrétnější popis závažnosti a inovativnosti nahrávacího projektu.
Druhý návrh PhDr. Dvořáka je teoretická práce “Interpret a hudební nahrávka”. Návrh je
zaměřen dle názoru OR více do oblasti estetiky, psychologie a filozofie. Svojí povahou směřuje více
do teorie interpretace.
OR doporučuje zájemcům o doktorské studium dodržení podmínek disertability doktorských
prací, zejména v oblasti vědeckého přínosu, inovativního pohledu na dané téma, dodržení
oborové příslušnosti atd.
4.
Program jednání byl vyčerpán, další jednání OR není zatím konkrétně naplánováno.

Zapsal: Urban

