
Studijní program Hudební umění      

Obor Interpretace a teorie interpretace 
 

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

teoreticko-metodologickém výzkumu nebo na výzkum a vývoj prostřednictvím tvůrčí 

umělecké činnosti a její teoretické reflexe. 

 

Pro akademický rok 2019/2020  je doktorské studium tohoto oboru vypsáno pro 

celkem 5 míst v  kombinované nebo  prezenční formě v těchto studijních specializacích:   

 

KONTRABAS, KLAVÍR, FLÉTNA, HOBOJ, OPERNÍ REŽIE 

______________________________________________________________ 

Personální zabezpečení studia 

Pro studijní obor Interpretace a teorie interpretace byla ustavena společná oborová rada 

doktorského studia, kterou jmenují děkani Hudební a taneční fakulty AMU a Hudební 

fakulty JAMU. Oborová rada je složená z profesorů a docentů obou fakult a dalších 

významných osobností oboru. Za účelem garance úrovně teoretické složky studia je 

oborová rada doplněna i odborníky hudebně teoretického oboru. 

Jednání společné oborové rady se koná zpravidla jednou ročně. Jednání v Praze řídí 

předseda jmenovaný děkanem HAMU, jednání v Brně řídí předseda jmenovaný děkanem  

JAMU. Pro přijímací zkoušky, státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertací na obou 

fakultách navrhuje oborová rada děkanům příslušné komise. 

 

Složení oborové rady pro doktorský studijní program Hudební umění, 

 studijní obor Interpretace a teorie interpretace 

 

prof. Jiří Hlaváč – předseda sekce HAMU       

doc. Monika Holá – předsedkyně sekce JAMU 

    

prof. PhDr. Jindřiška Bártová (JAMU Brno) 

prof. Václav Bernášek (HAMU Praha)                            

prof. Miloslav Jelínek (JAMU Brno) 

prof. Ivan Klánský (HAMU Praha) 

prof. Ivan Kusnjer (HAMU Praha) 

prof. Vlastimil Mareš (HAMU Praha) 

prof. Leoš Svárovský (HAMU Praha)                 

doc. Zdeněk Šmukař (JAMU Brno) 

prof. Alena Vlasáková (JAMU Brno) 

prof. Jan Vičar, CSc. (HAMU  Praha)  

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (JAMU Brno) 

 



 

Potenciální školitelé a garanti speciální problematiky oboru na HAMU 

Školitelé jsou vybíráni z okruhu uměleckých osobností oboru s ohledem na téma a 

zaměření uměleckého projektu disertační práce. 

Kromě členů oborové rady mohou být pověřeni funkcí školitele další pedagogové 

interpretačních oborů, které jsou v uvedeném roce otevřeny. Školiteli mohou být 

jmenováni formou externí spolupráce též další významné osobnosti českého koncertního 

umění. 

V souvislosti s teoretickou složkou kooperuje v konzultačním smyslu oborová rada 

na HAMU s oddělením hudebně-teoretických disciplín, popř. s dalšími teoreticky 

zaměřenými odborníky. Tito odborníci se vyjadřují k formulaci zadání, pokud jde o 

teoretickou složku, doporučují formu teoretického studia a dílčích teoretických zkoušek v 

rámci individuálního plánu doktoranda (např. studijní literaturu k problematice tématu, 

návštěvu speciálních teoretických přednášek, seminářů apod.) a celkově garantují 

teoretickou úroveň studia. Těžiště studia, zkoušek (vč. státní doktorské zkoušky) je v 

realizaci a obhájení vlastního uměleckého tvůrčího projektu, nezastupitelnou roli má však 

v doktorském studiu složka teoretická. V rámci státní zkoušky je zastoupena přiměřeně; 

proto je členem oborové rady a příslušných komisí i odborník z hudebně teoretické 

oblasti. 

 

Vstupní požadavky 

  Doktorské studium studijního oboru Interpretace a teorie interpretace je určeno 

absolventům magisterského studia jednotlivých interpretačních umění, kteří vyhoví 

náročným podmínkám přijímací zkoušky. Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit projekt 

zamýšlené disertační práce. 

K praktické části přijímací zkoušky předloží uchazeč v písemné podobě vlastní 

návrh a téze zamýšlené dizertační práce a soupis reprezentativního recitálu o celkovém 

trvání 90 až 100 minut, přičemž jedna skladba musí odpovídat tematickému zaměření 

dizertační práce.  

Konkrétní rozsah a výběr skladeb pro praktický výkon stanoví přijímací komise.  

Součástí přijímací zkoušky je prověrka:  

           a) orientace v metodologické problematice současné muzikologie 

           b) znalostí z teorie a dějin hudby 

           c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce 

           d) znalostí jednoho světového jazyka na úrovni B2 

 

Disertační práce 

  Disertační prací je realizace závažného hudebně interpretačního projektu. 

  Nedílnou součástí disertační práce je samostatná obsažná písemná teoretická 

reflexe vlastního oboru ve vztahu k uměleckému tématu disertace se všemi náležitostmi 

muzikologické práce. Písemná muzikologická práce je koncipována problémově a je 

zaměřena k dosud neřešeným otázkám oborů interpretačního umění. Očekává se osobitý 

pohled autora, komentující jeho osobní tvůrčí umělecký přístup, uplatněné interpretační 

postupy, nové pohledy na otázky interpretačního pojetí klasické i soudobé hudby, i 

zobecňující závěry i podněty k dalšímu rozvoji oboru. Požadovaný rozsah písemné práce 

je min. 8O stran textu včetně možných notových příkladů, přehledů, grafů apod. 

 Projekt disertační práce přikládá uchazeč o doktorské studium spolu s přihláškou 

ke studiu.  



V rámci projektu uchazeč mj. uvede: 

- dosavadní stav poznání problematiky s příp. uvedením klíčových spisů jako 

východiska pro vlastní bádání,  

- co možná nejkonkrétnější specifikaci předmětu výzkumu, 

- předpokládané metody výzkumu, 

- předpokládaný cíl výzkumu, 

- předpokládané dílčí výstupy. 

Stupeň závažnosti uchazečova záměru posuzuje oborová rada. V její kompetenci 

je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny projektu. 

         

 

Cíl studia 

Prezentace uměleckého hudebně interpretačního projektu a vypracování 

samostatné muzikologické práce, zaměřené na závažné problémy interpretačního oboru a 

přinášející nové poznatky a podněty pro jeho rozvoj. Muzikologická práce, koncipovaná  z 

aspektu hudebně teoretického, estetického nebo historického, souvisí s uměleckou 

složkou projektu a zabývá se problémy, které budou přínosné z hlediska prohloubení 

znalostí o interpretaci, tj. kvalitativně zlepší úroveň poznání hudebně interpretační praxe. 

 

Profil absolventa 

  Absolvent musí prokázat hluboké všeobecné znalosti historických a kulturních 

souvislostí. Musí mít přehled o dosavadním vývoji a aktuálním stavu muzikologického 

výzkumu problematiky svého oboru, a to na mezinárodní úrovni. Musí ovládat vědecko-

výzkumné pracovní metody a prokázat schopnost jejich aplikace na principy vlastní 

interpretační praxe. 

  Z jeho kvalifikace vyplývá mnohostranná možnost uplatnění - od publikační 

činnosti v odborném tisku, kvalifikované činnosti kritické a popularizační, tvorby učebních 

textů - učebnic, skript, monografií i vědeckých prací, zaměřených analyticky, i historicky. 

Souhrn znalostí a tvůrčích schopností uměleckých i vědeckých, získaných a rozvíjených v 

průběhu studia, jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na 

vysokoškolských institucích univerzitního charakteru. 

 

Podmínky průběhu studia a jeho ukončení 

Tyto podmínky jsou dány vyhláškou děkana HAMU. Přijímací řízení, průběh studia, 

příprava a průběh obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky probíhají podle 

této vyhlášky a pod odbornou garancí oborové rady oboru Interpretace a teorie 

interpretace.  

Student doktorského studijního programu studuje podle studijního plánu, který 

schvaluje oborová rada. Rámcový studijní plán obsahuje studijní předměty, které je 

student povinen absolvovat. Individuální studijní plán sestavuje student se svým 

školitelem, je součástí rámcového studijního plánu a obsahuje zejména: 

b) vlastní samostatnou vzdělávací činnost s ohledem na oborovou specializaci a téma  

    disertační práce 

c) další činnosti, souvisící s vlastní tvůrčí činností, zejména stáže a pobyty na jiných     

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

d) rozsah pedagogického působení na fakultě 

e) činnosti ve prospěch katedry nebo fakulty 



f) povinnost veřejné prezentace umělecké činnosti 

h) časový rozvrh zápočtů a zkoušek 

 

Hudebně teoretická práce v rozsahu min. 80 stran obsahuje zejména 

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

    práce 

b) cíl disertační práce 

c) výsledky řešení uměleckého a vědeckého úkolu s uvedením nových poznatků, 

    jejich analýzu i přínos pro realizaci v praxi nebo pro další rozvoj oboru 

d) seznam pramenů a literatury 

e) seznam vlastních praktických i teoretických prací, vztahujících se k tématu  

   disertační práce. 

Součástí disertační práce je i dokumentace uměleckých výkonů doktoranda včetně 

soupisu v českém i anglickém jazyce, zpravidla v rozsahu jedné strany. 

 

 

Studijní povinnosti 

 

1. Pracovní kontakt se školitelem formou pravidelných konzultací 

2. Povinná účast v předmětech 

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

    odborného textu, kritika, zakončeno zkouškou) 

b) c) Specializovaná přednáška k tematice hudebně teoretické, historické a  

   estetické (zakončeno zkouškou) 

c) Komplexní analýza hudebního díla a hudebně interpretačního výkonu  

    z hlediska hudebně teoretického, historického a estetického (zakončeno zápočtem) 

d) Studium odborného textu (zakončeno zápočtem) ze speciální oblasti hudebně   

   teoretické se zaměřením teorii interpretace s důrazem na okruh problematiky,    

   souvisící s tématem disertační práce   

- z oblasti hudebně historické a estetické 

         - obecné oblasti historie výtvarného umění, dramatického umění a literatury 

 

Doktorandu může být uloženo absolvování dalších předmětů v souvislosti se zaměřením 

tématu jeho disertační práce.  

 

 

 

 

 



3. Příprava a realizace interpretačních uměleckých výkonů 

V instrumentálních specializacích oboru připraví student v průběhu studia dva celovečerní 

koncerty, z toho aspoň jeden pod hlavičkou HAMU.  

Ve specializaci Dirigování připraví student jeden celovečerní projekt v rámci HAMU nebo 

jiné adekvátní instituce. 

 

 

4. Další povinnosti 

a) Na konci prvního a druhého ročníku zpracuje student text v rozsahu min. 20 

stran, který je hrubou verzí připravované muzikologické složky disertační práce.  

b) Do konce druhého roku studia zpracuje student podrobně bibliografii světové 

literatury a pramenů, vztahujících se k danému tématu. 

c) Nejpozději do zimního semestru 3. roku studia složí zkoušky ze dvou  

světových jazyků, a o 1. cizí jazyk na úrovni B2, druhý cizí jazyk na úrovní B1.  

d) Požaduje se průběžná publikační činnost a další formy veřejné prezentace 

výsledků vlastní práce, například formou vystoupení na muzikologických konferencích, 

seminářích apod.. 

e) Studentu v prezenční formě studia jsou uloženy pedagogické povinností v rámci 

katedry. 

 

Státní doktorská  zkouška 

a) Obhajoba disertační práce 

b) Ústní zkoušky:  

1. Teorie hudby  

(zkouška je zaměřena na problematiku komplexní analýzy hudebního díla a jeho 

interpretace z aspektu hudebně teoretického, historického a estetického. Prověřuje se 

schopnost doktoranda orientovat se bezpečně a do hloubky ve struktuře hudebního díla a 

zároveň schopnost zaujetí a kvalifikovaně argumentovaného obhájení samostatného 

interpretačního stanoviska).  

2. Problematika interpretace  

(zkouška je zaměřena na hudební teorii a teorii interpretace. Zkouškou se prověřuje šíře 

doktorandova rozhledu po problematice hudebně teoretické, historické a estetické v 

souvislosti s otázkami stylů, žánrů, sdělovací schopnosti a společenské funkce hudby). 

 

Příklady témat disertačních prací v doktorském studijním programu   

Hudební umění, studijní obor  Interpretace a teorie interpretace: 

 

A) Praktická část: 

  Realizace závažného a rozsáhlejšího hudebně interpretačního projektu.  

Může jím být např. 

- nastudování a realizace včetně zvukové dokumentace (CD) kompletního vnitřně 

konzistentního cyklu typu Bachova Temperovaného klavíru, Umění fugy, Hindemithova 

Ludus tonalis, Šostakovičových 24 preludií a fug pro klavír, Bachových Partit pro housle, 



Suit pro violoncello, Schubertových, Mahlerových písňových cyklů, Beethovenových, 

Mozartových, Haydnových sonát (nebo další srovnatelné projekty), 

- nastudování a realizace včetně zvukové dokumentace (CD) sólových, komorních 

a koncertantních skladeb zvoleného autora pro určitý nástroj (např. Mozartův Klarinetový 

koncert, Klarinetový kvintet a skladby pro dechová komorní obsazení, uplatňující různým 

způsobem klarinet nebo další srovnatelné projekty), 

- interpretační rekonstrukce autentické verze známé skladby na původním 

historickém nástroji (jako příklad uvádíme rekonstrukci původní verze Mozartova 

Klarinetového koncertu, psané pro Stadlerův klarinet nebo další srovnatelné projekty), 

- nastudování a realizace včetně zvukové dokumentace (CD) cyklu takovéhoto 

rozsahu a závažnosti, zaměřené k problematice historicky poučené interpretace hudby 

barokní i starší, 

Speciálně orientovaným projektem může být též nastudování a realizace 

závažného díla nebo souboru děl z oblasti hudby druhé poloviny dvacátého století, s 

akcentem na nové, dosud neznámé možnosti tvůrčích interpretačních přístupů, anebo 

naopak projekt, zaměřený podobným způsobem na historicky poučenou interpretaci staré 

hudby,  

. 

 

B) Teoretická část 

Obsáhlý spis (rozsah min. 80 stran) přiložený k vlastnímu uměleckému projektu, 

přinášející v původním a samostatném pohledu 

a) komentář a vlastní analýzu tvůrčí metody autora, 

b) hudebně teoretickou, estetickou a historickou argumentaci pro  zvolené 

postupy, opřenou o hluboké studium a bezpečnou znalost  teoretické literatury oboru, 

c) zobecňující závěry, obecný pohled na problematiku, shrnující a  rozšiřující 

spektrum pohledů na danou problematiku o autorovy  zkušenosti z praktické části, 

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

materiály, např. skici vznikajícího autorského projektu, poznámky k interpretaci, režijní 

poznámky ve scénáři, informace o dílčích myšlenkách, nápadech, jež se do konečné 

podoby díla nedostaly, sdělení o postupech, které autor během práce na projektu z 

různých důvodů změnil, zavrhl, zrušil poté, co je ve své práci vyzkoušel. Zahrnutí 

takovýchto materiálů a informací do teoretické reflexe má nesmírnou cenu, protože 

mnohdy vypovídá o průběhu tvůrčího procesu více, než sama definitivní podoba díla. 

  Podoba, rozsah a náležitosti disertační práce jsou uvedeny ve výnosu rektora 

AMU. 

 
_____________________________________________ 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


