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  ISCED F 2013:   ISCED F: 0114 Příprava učitelů s předmětovou specializací 

Komentář: 

Bakalářský studijní program Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní umělecké školy je 
koncipován jako jednooborová varianta bakalářského studijního programu Hudební výchova se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy (akreditace byla získána 1. 10. 2019 na celou dobu platné institucionální akreditace). 
Varianta programu je ve společné části totožná s uvedeným programem pro střední školu, jehož základní oborová 
(specializační) složka je rozšířena o oborovou část zaměřenou na hru na nástroj, nezbytnou pro plné kvalifikování učitele 
základní umělecké školy nebo konzervatoře. Program je zároveň vnímán jako první část v rámci uceleného vzdělávacího 
plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro střední školy a základní umělecké školy. Druhou část tvoří navazující 
magisterský programem Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy. 

Bakalářský studijní program je ve shodě s programem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
navržen jako studijní program pro sdružené studium a magisterský studijní program jako studijní program se 
specializacemi. Studijní plány obou studijních programů vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž 
absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT – 
21271/2017-5). přičemž rozložení kreditů v bakalářském studiu je: 

 

Bakalářský studijní program 

 
Složka Počet kreditů 

Pedagogicko psychologický základ 8 kreditů 

Oborová didaktika 12 kreditů 

Asistentská praxe* 9 kreditů (6 obor + 3 ve vazbě na pedagogicko psychologický základ) 

Hlavní obor 136 kreditů 

Příprava závěrečné práce 12 kreditů 

Doplňující předměty 3 kredity 

Celkem kreditů 180 

* Asistentská pedagogicko psychlogická praxe  – 2 kredity 
(návaznost na předměty pedagogicko-psychologického základu Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie a Obecnou 
didaktiku SŠ) 

Seminář k asistentské praxi (Ped/psych) 1 kredit 
 

Navazující studijní program Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy je program se 
specializacemi a rozložení kreditů je následující: 

 

Složka Počet kreditů 

Obecná pedagogika/ psychologie 20 kreditů 

Oborová didaktika 20 kreditů (10+10) 

Praxe 16 kreditů [(3+3) + (3+3) + 4] 
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Hlavní obor 44 kreditů 

Příprava závěrečné práce 18 kreditů 

Volitelný předmět 2 kredity 

Celkem kreditů 120 
Společný obecný pedagogicko-psychologický základ je pro všechny specializace programu totožný s programem 
připravujícím učitele středních škol na JU. 
 
Předkládaný záměr nahrazuje dosavadní akreditovaný studijní obor Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na 
vzdělávání (jednooborový), jehož platnost končí v r. 2021. Katedra hudební výchovy PF JU je v současnosti jediným 
pracovištěm v jižních Čechách, jež na vysokoškolské úrovni připravuje budoucí pedagogy pro základní, základní umělecké 
i střední školy (včetně nástrojové výuky na středních pedagogických školách) a svým zaměřením se tedy nepřekrývá s 
žádným jiným pracovištěm JU. V posledních letech byl počet studentů ovlivněn populačně nízkými ročníky a (stejně jako 
u ostatních hudebně výchovných kateder v ČR) i relativně vysokou náročností daného typu studia. Dílčí zlepšení tohoto 
stavu lze očekávat v souvislosti s příchodem populačně silnějších ročníků a především s aktuálně se zvyšující poptávkou 
na trhu práce v důsledku nutné generační výměny za stávající učitele odcházející z pracovního procesu. 
Uvažovaný počet talentovaných přijímaných studentů se vzhledem k náročnosti studia bude pohybovat v jedincích – okolo 
deseti posluchačů. 

  



Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci studijního 
programu 

Program Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní umělecké školy 
Připomínka k potřebnému personálnímu posílení specializace je v důsledku spojena s relativně malým zázemím 
pracoviště. Katedra hudební výchovy je personálně obsazena momentálně se čtyřmi akademickými pracovníky na plný 
úvazek, jednou vyučující na 0,75 úvazku a několika externími vyučujícími. Zmínění dva docenti (doc. Horyna a doc. 
Hudeček) tedy reprezentují poměrně významnou část odborných sil, jež má katedra k dispozici a vcelku nutně se také 
podílejí na nemalé části výuky. K habilitaci v oboru dějin hudby se v horizontu nejbližších let připravuje i Dr. Martin 
Voříšek. 
S výhledem do vzdálenější budoucnosti bude z personálního hlediska klíčové obsazení pozice vyučujícího hudebně 
pedagogických a hudebně didaktických předmětů. Současný didaktik Dr. Holec přechází od 1. 9. 2019 na 0,5 úvazku, již 
delší dobu tedy za něj katedra hledá náhradu. V červnu letošního roku se proto uskutečnil konkurs, bohužel bez 
uspokojivého výsledku (jediná přihlášená uchazečka by z hlediska svých zkušeností plně vyhovovala, ale kvůli velkému 
pracovnímu a rodinnému vytížení nakonec na katedru nenastoupila). V nejbližším akademickém roce se tedy na výuce 
daných předmětů bude podílet naše nedávná absolventka Mgr. Lucie Křenková, jejíž studijní výsledky a dosavadní 
pedagogické působení na ZŠ mohou být nadějným příslibem vhodných předpokladů a odborného zájmu. Na základě 
oboustranných zkušeností z nadcházejících několika měsíců bychom ji tedy případně rádi oslovili s vizí trvalejší 
spolupráce. V každém případě bude nutné v nejbližším akademickém roce vypsat nový konkurs, a to s plným vědomím 
důležitosti této pozice pro další rozvoj katedry. 

 

Připomínka č. 2: Posílení projektové aktivity 
Momentální účast na projektech je v případě KHV podmíněna jednak povahou témat, jimiž se aktuálně zabývají vyučující 
hudebně historických a teoretických předmětů, doc. Horyna a Dr. Voříšek. V obou případech se jedná o problematiku, 
jejíž badatelský výzkum nevyžaduje žádné mimořádné finanční náklady, neboť relevantní prameny jsou dostupné ve 
fondech českých či dokonce jihočeských institucí, přičemž výsledky tohoto výzkumu byly v nedávných letech publikovány 
v prestižních hudebněvědných periodikách (Hudební věda, Early Music) bez nutnosti podporovat vydávání těchto 
výstupů z grantových prostředků. U témat, jejichž povaha takovouto finanční podporu vyžadovala, byli nicméně členové 
katedry v minulých letech úspěšní (výzkum doc. Horyny byl opakovaně financován granty GAČR) a v nebližším časovém 
výhledu by takovýmto tématem mohl být připravovaný hudebně historický výzkum Dr. Voříška, zaměřený na působení 
amatérského hudebníka, skladatele a zaníceného podporovatele hudebních aktivit, Arnošta ze Schwarzenbergu (1773- 
1821), který jako duchovní působil mj. v Salzburku a Györu. 
Vzhledem k popsané personální situaci katedra v nedávných letech nevyvíjela žádnou specifickou projektovou a 
publikační aktivitu v oblasti hudební pedagogiky a didaktiky. Tuto oblast však z pohledu obecnějšího zaměření PF JU 
samozřejmě považujeme za klíčovou a při hledání nového didaktika jí budeme věnovat mimořádnou pozornost. 

 

Stanovisko garanta programu Hra na nástroj se zaměřením pro vzdělávání a Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ 
vzhledem k připomínkám RpVH JU 
 

1) Tvůrčí činnost v akreditačních materiálech je uváděna aktuálně vždy za posledních 5 let. Její možnost v rámci 

plnění v RUV je doložitelná a ověřitelná v HAP. 

 

2) Moje pracovní smlouva byla po 31. 8. 2020 na základě osobního jednání s paní děkankou prodloužena na dobu 

neurčitou, avšak jen po dobu, než se vedoucí katedry pan dr. Martin Voříšek, Ph.D. habilituje. Po tuto dobu, 

bude-li o to fakulta stát, mohu být ještě garantem obou výše uvedených programů. Pokud vím, výhledově 

vedoucí katedry počítá s mimořádně disponovaným současným studentem 2. ročníku pražské HAMU, který 

pochází z Borovan a u něhož je předpoklad, že se do jižních Čech navrátí. V univerzitních kruzích je dobře znám 

svými veřejnými koncertními vystoupeními při různých společenských akcích. 
 

4. 11. 2020 doc. František Hudeček 
garant programu 



 

Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu 
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Typ studijního programu bakalářský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční 

Standardní doba studia 3 roky 

Jazyk studia čeština 

Udělovaný akademický titul Bc. / Bakalář 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul  

Garant studijního programu doc. Mgr. František Hudeček 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ano 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti ČR 

ne 

Uznávací orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Oblast(i) vzdělávání, u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % 

Učitelství 

Cíle studia ve studijním programu 

Studium v tomto bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro 
střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné 
zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Oba 
programy (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k akreditaci zároveň. Struktura programů důsledně vychází z 
Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu 
regulovaných povolání pedagogických pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a). Povolení uskutečňovat studijní 
program JU již obdržela. 
Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského studijního programu je připravit absolventy tak, aby se stali 
odborníky na vzdělávání v rámci svého hlavního oboru. Zařazení oborových didaktik, pedagogicko- 
psychologických disciplín a asistentské praxe již v bakalářském studiu pak zajišťuje, že absolventi budou schopni 
uvažovat o poznatcích získaných studiem oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití v 
pedagogické praxi, např. ve výchovné práci či v roli asistenta pedagoga na střední škole (dle zákona o 
pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. mohou absolventi bakalářské části učitelské přípravy zastávat pozice 
asistenta učitele). Významná je také motivace studentů k nástupu do navazujícího magisterského studia tak, 
aby mohli své poznatky po absolvování magisterského studia využít ve výuce svého hlavního oboru na střední 
škole či základní umělecké škole. 
Profil absolventa studijního programu 

Rámcová charakteristika znalostí, dovedností a obecných způsobilostí absolventa: 
Absolventi bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Hra na nástroj se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy si osvojí komplexní teoretické znalosti v rámci hlavních i přidružených disciplín 
svého hlavního oboru. Dále získají základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových 
didaktik, které jim umožní budovat jejich teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního 
působení. V rámci povinné asistentské praxe se absolventi seznámí s pedagogickým terénem (prostředím 
středních škol, základních uměleckých škol, případně dalších vzdělávacích zařízení) a získají základní profesní 
orientaci. Studenti tak získají základ pro další rozšiřování svého profesního profilu v navazujícím magisterském 
programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy s cílem získat kvalifikaci 
erudovaného pedagogického pracovníka. 
Absolvování oborové přípravy, pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborových didaktik umožňuje i 
přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné práci ve školských i neškolských zařízeních, 
zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a v práci asistenta učitele. 

 

Charakteristika uplatnění absolventa (profese, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, resp. 
charakteristika odvětví či zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit své vzdělání): 
V teoreticko-profilujících předmětech získá absolvent základní orientaci v oblasti hudebně teoretické, 
historické i praktické, což mu umožní kromě školské oblasti se uplatnit i jako kulturně organizační pracovník v 



uměleckých tělesech (koncertních, divadelních apod.), v rozhlase, televizi, v koncertních agenturách, hudebních 
vydavatelstvích a všude, kde se vyžaduje kulturně koncepční a produkční práce (veřejné kulturní instituce). 
Uplatní se také jako pracovník mimoškolských zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí amládeže. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Pravidla vycházejí z dokumentu „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících tvůrčích činností Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích“ a z Opatření rektora JU č. R 361. 
Studium oboru Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní umělecké školy zahrnuje 
předměty oborové přípravy, dále základy oborové didaktiky, základní disciplíny pedagogicko-psychologické a 
povinnou asistentskou praxi, kterou student realizuje na střední (ponejvíce pedagogické) škole či základní 
umělecké škole. 
Teoretický základ studia je postaven na hudebně teoretických, historických a pedagogicko-psychologických 
předmětech. Hlavní obor pak na rozvoji umělecko-kreativních vloh, včetně profilujících povinně volitelných 
předmětů. Z hudebně teoretických jde o úvod do studia HV a hudební nauku, harmonii a nauku o hudebních 
formách. Z hudebně historických o dějiny hudby, včetně dějin populární hudby a jazzu, z didakticky zaměřených 
o hudební pedagogiku a hudební psychologii. Z umělecky kreativních o hlavní obor, včetně jeho specifické 
historické literatury a nástrojové metodiky. Pro vyjádření studijní zátěže je používán systém ECTS. Rozsah 
vyučovací hodiny je 45 minut. Na kvalitu studijního programu dohlíží Rada studijního programu, která dává 
impulzy k případným inovativním krokům. 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Přijímací zkouška talentová. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro 
rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodickou i rytmickou) a celkové dobré hudební předpoklady a 
hlasové dispozice. 
Z hlediska hlavního oboru - hry na hudební nástroj je kritériem pro přijetí dosažená minimální úroveň 
maturanta konzervatoře. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Bakalářský studijní program Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní umělecké 
školy je koncipován jako první stupeň v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace 
učitele pro střední školy společně s navazujícím magisterským programem Učitelství hry na nástroj pro střední 
školy a základní umělecké školy. 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení František Hudeček Tituly doc., Mgr. 

Rok narození 1951 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 0820 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 0820 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

- - - 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Hlavní obor I. – VI. 
Interpretační seminář 
Dějiny a literatura hlavního oboru I., II. 
Intonace pro praxi I., II. 

Údaje o vzdělání na VŠ 

Absolvent HAMU Praha 1977, obor hra na klavír 
Umělecká aspirantura 1987, HAMU Praha, školitel prof. Josef Páleníček 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

AUS VN Praha 7/1977-6/1978 
9/1978 dosud Pedagogická fakulta, od 1991 PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 39 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
Hra na klavír 1991 PF JU WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   14 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti zaposledních 5 let: 
2015 - Autorské CD (R. Schumann: Fantasie C dur op. 17, Toccata op.7, J. Brahms:4 balady op. 10, 3 valčíky 
z op. 39 č. 1 H dur, č. 2 E dur, č. 15 As dur), Vydavatel Jc – audio, Jiří Churáček, Netolice. Durata 69:34 
Všechna CD jsou na webových stránkách vydavatelství Jc- audio. 

 

2016 - Autorské CD (Chopin: Sonáty b moll op. 35, h moll op. 58), nahráno 17. - 18. ledna 2015, Vydavatel Jc- 
Audio, Jiří Churáček, Netolice. Durata 54:56. 

 

2016 - Autorské CD Slavné klavírní přídavky 1 
1 F. Mendelssohn-Bartholdy: Duetto op. 38 č. 6 
2 R. Schumann: Píseň lásky 



3 R. Schumann: Snění op. 15 č. 7 
4 F. Schubert: Moment musicaux op. 94 č. 3 
5. B. Smetana: Vzpomínka op. 4 č. 3 

6. B. Smetana: Přívětivá krajina op. 5 č. 3 
7. B: Smetana: Lístek do památníku op. 2 č. 2 
8. B: Smetana: Polka g moll op. 8 č. 2 

9. A. Dvořák: Humoreska Ges dur op. 101 č. 7 
10. F. Chopin: Mazurka B dur op. 7 č. 1 
11. F. Chopin: Mazurka D dur op. 33 č. 2 
11. F. Chopin: Etuda Ges dur op. 25 č. 9 
12. F. Chopin: Etuda E dur op. 10 č. 3 
13. F. Chopin: Nocturno e moll op. 72 č. 1 
14. F. Chopin: Valčík e moll op. posth. 
Total time 49:01, nahráno 13. – 14. června 2015, aula JU, vydáno 2016, 
Vydavatel Jc – audio, Jiří Churáček, Netolice 

 

Autorské CD Slavné klavírní přídavky 2, (Chopin: Polonéza As dur op. 53, Liszt: Consolation č. 3, Elegie op. 3, 
Moment musical op. 16 č. 3, Händel: Arie, Bach: Chorál, Siciliano, Ravel: Pavana za zemřelou infantku, 
Prokofjev: Preludium op. 12 č. 7, Paderewski: Menuet, Debussy: Potopená katedrála, Dívka s vlasy jako len, 
Ohňostroj), durata 64:04, natočeno 13. – 14. 6. 2015, vydáno 2016. Vydavatel Jc-audio, Jiří Churáček, 
ID JC/CD013 

 

2019 – Autorské CD (Suk, Chopin, Mendelssohn-Bartholdy, Debussy, Liszt) 
J. Suk: Jaro op. 22a, Idylky op. 7, F. Chopin: Nocturno c moll, Valse As dur op. 69 č. 1, Nocturno cis moll, Valse 
cis moll op. 64 č. 2, F. Mendelssohn-Bartholdy:Barcarolla Fis dur, C. Debussy: Svit luny, F. Liszt Vlase- 
impromtu As dur, Consolation č. 2 E dur, Funérailles) 
Total time: 71:26, Natočeno 13. a 14. dubna 2018, aula PF JU, klavír Bechstein 
Vydavatel: MgA. Jiří Churáček – JC-Audio, Netolice. 
ID JC/CD 014 

 

Všechna CD jsou na webových stránkách vydavatelství Jc- audio. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Pedagogicko – psychologický základ 
 

 
Studijní plán pedagogicko-psychologického a univerzitního základu je totožný s modelem již schválených 
studijních programů se zaměřením na vzdělávání na JU. 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ (+praxe) (8kr+3kr) 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah způsob ov 
ěř. 

počet kre 
d. 

vyučující dop. 
roč./se 
m. 

profil. zákl 
ad 

Úvod do pedagogiky střední 
školy 

14p + 14s Zk 2 PhDr. Miroslav 
Procházka, 

Ph.D. (50%), 

Mgr. 
Margareta Garabik 

ová-Pártlová, 
Ph.D. (50%) 

1/LS ZT 

Úvod do psychologie 14p + 14s Zk 3 doc., PhDr. 
Alena Nohavová, 

Ph.D. (50%) 
PhDr. Dalibor 

Kučera, 
Ph.D. (50%) 

1/LS ZT 

Úvod do obecné didaktiky 
střední školy 

14p + 14s Zk 3 PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (100%) 

2/LS ZT 

Asistentská pedagogicko-psycho 
logická praxe 

10 hodin 
náslechů ve 

výuce a 
4 hodiny  
pozorování 
provozních 
činností učitele 

Zp 2 PhDr. Iva 
Žlábková, Ph.D., 

PhDr. Dalibor 
Kučera, Ph.D., 
PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D., 
Mgr. 

Margareta 
Garabiková- 

Pártlová, Ph.D. 

2/LS  

Seminář k asistentské praxi 0p+14s Zp 1 PhDr. Iva 
Žlábková, Ph.D., 

PhDr. Dalibor 
Kučera, Ph.D., 
PhDr. Miroslav 

Procházka, Ph.D., 
Mgr. 

Margareta 
Garabiková- 

Pártlová, Ph.D. 

2/LS  

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

0 0  0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

0 0 0 0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Součásti SZZ a jejich obsah  

Studium předmětů pedagogicko-psychologického základu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou; státní 
závěrečná zkouška je písemná. Zkouška probíhá v českém jazyce a vychází z těchto předmětů: 

1) Pedagogika (úvod do pedagogiky, úvod do obecné didaktiky) 
2) Psychologie (základy psychologie). 
Součástí státní zkoušky je také reflexe praxe, např. v podobě prezentace studentského portfolia. 

Další studijní povinnosti  



Studenti bakalářského programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy v rámci pedagogicko-psychologického bloku absolvují povinnou 
asistentskou pedagogicko-psychologickou praxi na vybrané střední škole v rozsahu minimálně 14 hodin 
(rozvržených v průběhu semestru do bloků podle rozvrhových možností studenta i vybrané školy). V rámci této 
praxe se posluchači seznámí s prostředím vybrané střední školy či základní umělecké školy pod vedením 
fakultního garanta a uvádějícího učitele se budou zaměřovat na výchovnou práci učitele (formy komunikace a 
interakce učitele s žáky, komunikace učitele při řešení výchovných a kázeňských otázek během výuky, spolupráce 
s asistenty pedagoga, budou sledovat a vyvozovat celkovou strategii, kterou učitel uplatňuje při řízení výuky, 
management třídy, používání odměn a trestů v motivaci žáků aj.). Dále bude praxe zaměřena na sledování a 
rozbor provozních a organizačních aspektů učitelovy práce (příprava na výuku, evaluace výsledků, aj.). V rámci 
Semináře k asistentské praxi bude realizován rozbor náslechových hodin s cílem reflexe vnímání vlastního 
potenciálu pro řešení sledovaných situací. Podpořen bude rozvoj dovedností všímat si, popisovat a případně 
analyzovat pedagogické situace a zhodnocovat v následném rozboru s fakultním garantem (pedagogem i 
psychologem) svůj vlastní potenciál pro řešení takovýchto situací. Studenti v rámci praxe budou zpracovávat 
sebereflektivní deník, v němž se budou učit vyhodnocovat a zobecňovat své první pedagogické 
zkušenosti. 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata 
obhájených prací 

 

Návrhy témat bakalářských prací ve vazbě na pedagogicko-psychologický blok: 
Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů středních škol 
Prevence rizikového chování na středních školách 
Projektová a problémová výuka na střední škole 
Sebepojetí studentů střední školy 
Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů středních škol 
Kázeňské problémy na střední škole 

Baťovské školy práce 
Postoje učitelů středních škol k alternativním pedagogickým přístupům 

Návrh témat rigorózních prací a témata 
obhájených prací 

 

 

Součásti SRZ a jejich obsah  

 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do pedagogiky střední školy 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednáška: písemný test, prezentace reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled na 
učitelův přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem) 

Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři 
Výstup do portfolia: zpracování reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled na 
učitelův přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem), anotace odborné literatury. 

Garant předmětu PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace 

Vyučující 

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50%), Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je položit teoretické základy pro budoucí 
vytváření učitelské identity v následujících oblastech: obecná pedagogika; výchova jako základní problém společenského 
vývoje a kultivace člověka, historický přehled pedagogického myšlení v souvislosti s určitou tenzí, která existuje mezi 
školou svobodnou a tradiční; vývoj českého školství s důrazem současný stav, reformní snahy dvacátých a třicátých let 
dvacátého století; alternativní školství; učitelovo vlastní pojetí výuky; chápání žáků jako subjektů edukace; základní 
přístupy a strategie v řízení třídy (kázeň, autorita, spolupráce s rodiči, řešení výchovných a výukových problémů žáka). 
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s tradičním a alternativním pojetím výuky v podobě náslechů 
a exkurzí, kde student bude aktivně pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studentům bude vytvořen prostor, aby 
se mohli seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol prostřednictvím různých forem praxe. 

OBECNÉ OTÁZKY VÝCHOVY 
1. - 2. Hledání těžiště výchovy, vymezení výchovy a její úkoly v současném světě 
3. Vymezení pojmů lidství a humanizace v kontextu kultivace dítěte – úkoly současné školy 
OBECNÁ PEDAGOGIKA 
4. Čím se pedagogika zabývá, jaké jsou její oblasti a jaké jsou její klíčové 
problémy. VÝVOJ PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ 
5. - 6. Jan Amos Komenský a jeho odkaz pro dnešní školu – pohled na výchovu jako nástroj proměny společnosti, 
pohled na školu jako prostředí objevující dítě. 
6. - 7. Tradiční a svobodná školou v minulosti (Rousseau, Pestalozzi, Herbart) a dnes (co je „starého“ a „nového“ 
v současné škole? 
8. – 10. Reformní pedagogika (Steiner, Montessori, Feinet, Petersen aj.) a současná alternativní pedagogická hnutí 
(jaké podoby alternativ nalezneme aktuálně?) 

11. Reformní hnutí ČSR a jeho souvislosti s hledáním „moderní“ školy dneška 
12. John Dewey demokratické vzdělávání – principy svobody a odpovědnosti v přístupech k dětem ve výchově 
UČITELSKÁ PRAXE A UČITELOVO POJETÍ VÝUKY 
13. Styly učení a školní socializace (vztahy ve školním kolektivu, role učitele, role žáka, příklady situací, které lze 
vystopovat v učitelově působení – v reflexi posluchačů) 
14. Autorita učitele a druhy intervence ve třídě (aktuální diskuse k povaze učitelského povolání a vztazích učitele 
s rodiči s dětmi). 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Povinná 
Dvořáková, M. (2015) Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. 
Jůva, Vl. (1997) Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido. 

Kasper, Z. & D. Kasperová. (2008) Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. 
 

Doporučená 
Bauman, Z. (2008) Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha: Academia. 
Feřtek, T. (2015) Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová Beseda. 
Palouš, R. (1991) Čas výchovy. Praha: SPN. 
Pelikán, J. (2007) Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum. 
Pelikán, J. (1997) Výchova pro život. Praha: Nakladatelství ISV. 
Pelikán, J. Pomáhat být. (2002) Praha: Karolinum. 

Průcha, J., ed. (2009) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2012) Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 
Průcha, J. (2015) Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál. 
Vališová, A. (1998) Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum. 
Vašutová, J. (1998) Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha: Univerzita Karlova. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do psychologie 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 1/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Písemný znalostní test, zpracování písemné práce, zkouška. 

Garant předmětu doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře 

Vyučující 

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (50%) , PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s vymezením psychologie, základními psychologickými disciplínami a jejich teoretickými 
východisky. Důraz je kladen nejen na seznámení s klíčovými pojmy a konstrukty z obecné, vývojové psychologie a 
psychologie osobnosti, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného a vzdělávacího kontextu, ale také na jejich 
aplikaci do edukačního kontextu. 

 

Hlavní témata kurzu: 

1. Vymezení psychologie a hlavních disciplín 
2. Práce s informačními zdroji (aktivní a kritický přístup, dostupnost a relevance zdrojů) 
3. Úvod do psychologické terminologie a představení základních psychologických konstruktů 
4. Psychologie ve výchovném a vzdělávacím kontextu (výběr témat z hlavních psychologických disciplín) 
5. Možnosti aplikace psychologie do pedagogické praxe 

 

Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na práci s relevantními informačními zdroji a 
kritickou reflexi psychologických pojmů a konstruktů v jejich dosavadním školním životě. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. 
Praha: Portál. 

Vybíral, Z. (2017). Co je nového v psychologii. Praha: Nová Beseda. 
Doporučená: 
Comer R. J., Gould E., & Furnham A. (2013). Psychology. Chichester (UK): John Wiley & Sons. 
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha:Academia. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Úvod do obecné didaktiky střední  školy 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 14p+14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Úvod do pedagogiky střední školy, Základy psychologie pro střední 
školu 

Korekvizity: Asistentská pedagogicko-psychologická praxe, Seminář k asistentské 
praxi 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška + seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Ústní zkouška 
Výstup do portfolia: Zpracování seminárních úkolů   –   odborná   reflexe   prostudovaného   článku   z  odborného 
pedagogického časopisu, reflexe didaktických témat v návaznosti na Asistentskou pedagogicko-psychologickou praxi a 
Seminář k asistentské praxi, analýza pedagogické situace. 
Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednáška, seminář 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu Úvod do obecné didaktiky střední školy je propojit teoretické poznatky získané v rámci přednášek se 
zkušenostmi získanými v souběžné Asistentské pedagogicko-psychologické praxi v seminářích tak, aby byl student 
schopen v reflexi a sebereflexi výchovně vzdělávacího procesu propojovat zkušenosti s teoretickými poznatky. 

Témata přednášek a seminářů: 
1. Didaktika a její předmět. 
2. Cíle vzdělávání a vyučování. 

3. Obsah vyučování, učivo, kurikulum. 
4. Determinanty reálné výuky. 
5. Teorie vzdělávání. 
6. Koncepce vyučování. 

7. Základní organizační formy výuky. 
8. Alternativní formy výuky z didaktického hlediska. 
9. Vyučovací metody. 
10. Problematika školního hodnocení. 
11. – 14. Strategie řízení třídy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 

Fisher, R. (2011) Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 
Fontana, D. (2014) Psychologie ve školní praxi. Vyd. 4. Praha: Portál. 
Kalhous, Z., & Obst, O. a kol. (2009) Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál. 
Kyriacou, Ch. (2012) Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál. 
Kasíková, H. (2010) Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál. 
Pasch, M. et al. (2005) Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál. 

Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 
Odborné české pedagogické časopisy: Pedagogika, Studia paedagogica, Pedagogická orientace, Komenský, Orbis 
scholae, Pedagogická revue, e-Pedagogium. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská pedagogicko-psychologická praxe 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 14 hod. praxe kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerektivzity: Úvod do pedagogiky střední školy, Úvod do psychologie 
Korekvizity: Seminář k asistentské praxi, Úvod do obecné didaktiky střední školy 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

10 hodin náslechů ve výuce a 4 hodiny pozorování provozních činností učitele 
Absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 
Zápočet. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (30%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%), Mgr. 
Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D. (20%) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané střední školy. Pod vedením fakultního garanta a uvádějícího 
učitele se zaměří na poznávání a reflexi fungování školy ve vazbě na řešení výchovných otázek a strategie řízení třídy. 

 

Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským pracovištěm. 
3. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
4. Řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování žáků. 
5. Strategie řízení třídy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J. (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: 
Grada. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k asistentské praxi 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+14s kreditů 1 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Korekvizity: Pedagogicko-psychologická praxe 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Reflexe absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru. 
Výstup do portfolia: Reflexe výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem. 

Garant předmětu PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Seminář, kontrola výstupů do portfolia 

Vyučující 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.(30%), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20%), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (20%), Mgr. 
Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D. (20%) 

Stručná anotace předmětu 

V rámci Semináře k asistentské praxi studenti společně reflektují úkoly, které splnili na Asistentské pedagogicko- 
psychologické praxi. 

 

Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe: 

1. Reflexe fungování školy a školního prostředí. 
2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským pracovištěm. 
3. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem. 
4. Řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování žáků. 
5. Strategie řízení třídy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná: 
Vališová, A., Kasíková, H., Bureš, M. (2011) Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 
Cangelosi, J. S. (2009) Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál. 
Doporučená: 
Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J. (2018) Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: 
Grada. 
Petty, G. (2013) Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s  vyučujícím 
 



Přehled personálního zabezpečení studijního programu 
 

Abecedně seřazený seznam garantů a dalších vyučujících studijních předmětů uvedených ve 
studijních plánech. 

 

Garabiková Pártlová Margareta, Mgr., Ph.D. 

Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D. 

Nohavová Alena, doc., Ph.D. 
 

Procházka Miroslav, PhDr., Ph.D. 

Žlábková Iva, PhDr., Ph.D. 

 
 

Tučně: garanti základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT)  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení Margareta Garabiková Pártlová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Úvod do pedagogiky střední školy (seminář, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2007 -2015 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK, obor: pedagogika, Ph.D. udělen 2015 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2008, odborný asistent, PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   2 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 18 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 14 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 

MAŇOUROVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., LAIBRT, L., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z. (25%) Začleňování 
čtenářské pregramotnosti do pedagogické práce učitelů MŠ. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2019, 
roč. Neuveden, č. 2, s. 21-46. ISSN 2533-7882. 

 

MAŇOUROVÁ, Z., & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (50%) (2018). Čtenářská pregramotnost v současných 
kurikulárních dokumentech s přesahem do pedagogické praxe. In A. Nohavová (Ed.), Podpora a perspektivní 
rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání (s. 14-25). Praha: Eduko 

 
STROUHAL, M., & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (50%) Učit se být učitelem: Vzdělavatelé budoucích učitelů v 
„roli modelu“ pro studenty učitelství. 2017. Praha: Karolinum, 2017. s. 137-154, ISBN9788024634654. 

 

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (50%) & Z. BÍLKOVÁ. (2016). Professional Competences of Future Teacher 
Educators. In Aškerc, K. (Ed.) Quality of University Learning and Teaching.Ljubljana: Center RS za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, p. 171 – 176. ISBN 978 - 961- 6628 – 50 -1. 



 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení Dalibor Kučera Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1982 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Úvod o psychologie (přednáška, semináře, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykova univerzita, obecná psychologie, (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 2013 odborný asistent na PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 3 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 9 0 47 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 68 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 48 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 

KUČERA, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting. In Chernov Y. & 
Nauer M.A. (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli. ISBN 
9783746720388. 

 

KUČERA, D. (2018). Komputační lingvistika v kontextu psychologického výzkumu: Současná témata a vybrané 
přístupy [Computational linguistics in the context of psychological research: Current issues and selected 
approaches]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. 



Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 19– 
30). České Budějovice (CZ): PF JU. 

 

KUČERA, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém 
výzkumu [Self-report and other report questionnaires in psychological research]. In D. Kučera, J. M. 
Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum 
CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 31–42). České Budějovice (CZ): PFJU. 

 

KUČERA, D. (50%), & HAVIGEROVÁ, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application 
in psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), pp. 61–72. ISSN 1338-2144. 

KUČERA, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC 
SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: 
Science & Society Conference Proceedings Vol. 2 (pp. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM. ISBN 978-619- 
7408-19-5. 

Působení v zahraničí 

duben až červen 2016: Výzkumná stáž v rámci CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship 
Programme 
"School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 
Practices" (NF-CZ07-INP-5-4342015); Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 
Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení Alena Nohavová Tituly doc., Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1984 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Úvod o psychologie (garant předmětu, přednáška, semináře, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2008-2012: studium PF JU v ČB, obor Pedagogická psychologie (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2011-dosud: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 14 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

Pedagogická psychologie 2019 PF JU WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 3 33 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 28 
z toho 1 kniha, 8 kapitol v knize, 9 článků v periodiku, 10 článků vesborníku 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 21 

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
 

NOHAVOVÁ, A. (2018). Didaktika psychologie: od cíle výuky k její realizaci. České Budějovice: Pedagogická 
fakulta JU v Českých Budějovicích 

 

NOHAVOVÁ, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, 
et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978- 
80-210-8768-2. 

NOHAVOVÁ, A. (50%), & MIKULOVÁ, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & 
P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova univerzita. 
ISBN 978-80-210-8768-2. 



NOHAVOVÁ, A. (50%), & MAREŠ, J. (2016). Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České 
republice. E-psychologie, 10(4), 81-84. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-zp.pdf. O 
aktivitách informuje i EFPTA na svých stránkách zde: http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7 

CHRZ, V., NOHAVOVÁ, A. (33%), & SLAVÍK, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích 
perspektiv: aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), 21–46. ISSN 1803- 
7437. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  

http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-zp.pdf
http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7


Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení Miroslav Procházka Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Úvod do pedagogiky střední školy (garant předmětu, přednáška, seminář, 50%) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20%) 

Seminář k asistentské praxi (semináře, 20%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1986 – 1992 Pedagogická fakulta JU – Učitelství 5 – 12 (Mgr.) 
2002 – 2009 Pedagogická fakulta UK v Praze – Pedagogika (Ph.D.) 
2016 UK v Bratislave – Pedagogika (PhDr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1992 – 1996 gymnázium Týn nad Vltavou - učitel 
1996 – dosud – Pedagogická fakulta JU – odborný asistent 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 244 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 42 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 11 1 31 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 54 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 37 (3 monografie, 5 kapitol v monografii, 9 článků v odborných 
časopisech, 37 příspěvků ve sbornících (z toho 12 WoS) 

 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (2018) Analysis of educational situations as a way 

of formation novice teachers' competences. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres, INTED2018 

Proceedings. Valencia, Spain : IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2018, s. 4384- 

4391. ISBN 978-84-697-9480-7. 

 
PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ,  K. (2017) 

Role of school in  addressing disciplinary  issues from the perspective of novice teachers.  In  Gómez  Chova, , 



López Martínez, , Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion 

Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 

 
PROCHÁZKA, M. Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a postgraduální přípravy 

studentů učitelství. In: DANIELOVÁ L., HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., JANDERKOVÁ, D., KAMANOVÁ, L., VYLEŤAL, 

P. (editoři) Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. 1. vyd. Brno: Mendelova 

univerzita v Brně, 2015. 304 s. ISBN 978-80-7509-256-4. 

 
PROCHÁZKA, M. (34%), VÍTEČKOVÁ, M., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) Prevention of risk behavior at the 1st level of 

elementary school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák, Proceedings of the 14th 

International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences 

Prague, s. 337-346. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X. 

 
PROCHÁZKA, M. (17%), VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ,  B., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017) 

Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , 

López Martínez, , Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion 

Espanola, 11, 46010 Valencia, SPAIN, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4. 

Působení v zahraničí 

Universytet Lodzki – katedra pedagogiky, Lodz, Polsko, 1 měsíc, březen 2019 
Akademia Techniczno Humanistyczna, Bilesko Biala, Polsko, 1 měsíc, září 2018 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení Iva Žlábková Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Úvod do obecné didaktiky střední školy (garant předmětu, přednášky, semináře) 
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 40%) 

Seminář k asistentské praxi (semináře, 40%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2004–2012: FF UK v Praze – obor Pedagogika (Ph.D.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003 – 2009: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky – odborná 
asistentka 
2009 – dosud: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a 
psychologie – odborná asistentka 

2009 – 2016: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra psychologie a 
speciální pedagogiky – externí vyučující 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 23 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 6 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

Počet odborných publikací celkem: 31 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 18 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 

 
NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I. (20%), & BUREŠ, J. How do we understand each 
other when we describe classroom activities – lexicon. In Flégl, Houška, Krejčí, Proceedings of the 13th 
International Conference Efficienty and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of Life 
Sciences Prague, 2016, s. 440–447. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X. 

 

LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A.,GROB,R, HOLMEIER, M., MONTPIED, P., MOULIN, M., 
PETR, J., ROKOS, L., STUCHLIKOVA, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O. & ZLABKOVA, I. (7%) (2018). 

Students’ perspectives on Peer Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141- 
173). Springer International Publishing. 



EVANS, R., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A. BIRCH JENSEN, S.,NIELSEN, J.A. STUCHLÍKOVÁ, I., 
TIDEMAND, S. & ZLABKOVA, I. (11%) (2018). Teacher Perspectives About Using Formative Assessment 
(227- 248). In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International 
Publishing. 

 

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., & ŽLÁBKOVÁ, I. (33%) Formative peer assessment in inquiry based 
mathematics education (a case study). In Novotná, Moraová, International Symposium Elementary Maths 
Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 146–155. 
ISBN 978-80-7290-833-2. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Oborová a oborově didaktická složka programu 



Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy (jednooborové sdružené studium) 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob 
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Teorie hudby I. (Úvod do 
studia HV a Hudební 
nauka) 

 

26p+0s 
 

Zk 
 

3 
Horyna Martin, doc., 

PhDr., Ph.D. 

 

1 ZS 
 

ZT 

Nauka o hudebních 
nástrojích 

26p+0s Zk 2 
Horyna Martin, doc., 

PhDr., Ph.D. 
1 LS ZT 

Dějiny hudby I. 26+0s Zk 3 
Horyna Martin, doc., 

PhDr., Ph.D. 
2 ZS ZT 

Proseminář a seminář 
k dějinám hudby I. 

0p+13s Zp 2 
Horyna Martin, doc., 

PhDr., Ph.D. 
2 ZS ZT 

Dějiny hudby II. 26p+0s Zk 3 
Voříšek Martin, Mgr., 

Ph.D. 
2 LS ZT 

 

Proseminář a seminář 
k dějinám hudby II. 

 

0p+13s 

 

Zp 

 

3 

Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D. (30%), 

Voříšek Martin, Mgr., 
Ph.D. 

 

2 LS 

 

ZT 

Dějiny populární hudby a 
jazzu 

13p+13s Zp 3 
Voříšek Martin, Mgr., 

Ph.D. 
2 LS ZT 

Dějiny hudby III. 26+0s Zk 3 
Voříšek Martin, Mgr., 

Ph.D. 
3 ZS ZT 

 
Proseminář a seminář 
k dějinám hudby III. 

 

0p+13s 

 

Zp 

 

3 

Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D. (30%), 

Voříšek Martin, Mgr., 
Ph.D. 

 

3 ZS 

 

ZT 

Teorie hudby II. (Nauka o 
hudebních formách I.) 

13p+13s Zp 2 
Horyna Martin, doc., 

PhDr., Ph.D. 
3 ZS ZT 

Dějiny a literatura hlavního 
oboru I. 

0p+5s Zp 7 
Hudeček František, 

doc., Mgr. 
3 ZS ZT 

Teorie hudby III. (Nauka o 
hudebních formách II.) 

13p+13s Zp 3 
Horyna Martin, doc., 

PhDr., Ph.D. 
3 LS ZT 

Dějiny a literatura hlavního 
oboru II. 

0p+5s Zp 7 
Hudeček František, 

doc., Mgr. 
3 LS ZT 

celkem   44    

Profilující předměty 

Intonace pro praxi I. 0p+26s Zp 2 
Hudeček František, doc., 

Mgr. 
1 ZS PZ 

 

Hlavní obor I. 

 

0p+26s 

 

Zp 

 

5 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

1 ZS 

 

PZ 

 

Interpretační seminář I. 

 

0p+13s 

 

Zp 

 

6 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

1 ZS 

 

PZ 

Intonace pro praxi II. 0p+26s Zk 3 
Hudeček František, doc., 

Mgr. 
1 LS PZ 

Hlavní obor II. 0p+26s Zk 5 
Hudeček František, doc., 

Mgr. (50%), 
1 LS PZ 



    Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

  

 

Interpretační seminář II. 

 

0p+13s 

 

Zp 

 

6 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

1 LS 

 

PZ 

Harmonie I. 13p+13s Zp 2 
Horyna Martin, doc., 

PhDr., Ph.D. 
2 ZS PZ 

 

Hlavní obor III. 

 

0p+26s 

 

Zp 

 

5 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

2 ZS 

 

PZ 

 

Interpretační seminář III. 

 

0p+13s 

 

Zp 

 

6 

Hudeček František, doc., 
Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

2 ZS 

 

PZ 

Harmonie II. 13p+13s Zp 2 
Horyna Martin, doc., 

PhDr., Ph.D. 
2 LS PZ 

 

Hlavní obor IV. 

 

0p+26s 

 

Zk 

 

5 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

2 LS 

 

PZ 

 

Interpretační seminář IV. 

 

0p+13s 

 

Zp 

 

6 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

2 LS 

 

PZ 

Harmonie III. 13p+13s Zk 3 
Horyna Martin, doc., 

PhDr., Ph.D. 
3 ZS PZ 

 

Hlavní obor V. 

 

0p+26s 

 

Zp 

 

5 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

3 ZS 

 

PZ 

 

Interpretační seminář V. 

 

0p+13s 

 

Zp 

 

7 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

3 ZS 

 

PZ 

 

Hlavní obor VI. 

 

0p+26s 

 

Zp 

 

5 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

3 LS 

 

PZ 

 

Interpretační seminář VI. 

 

0p+13s 

 

Zp 

 

7 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. 

 

3 LS 

 

PZ 

celkem   80    

Oborově didaktické předměty 

 
Hudební psychologie 

 
26p+0s 

 
Zk 

 
3 

Voříšek Martin, Mgr., 
Ph.D (30%)., Křenková 

Lucie, Mgr. 

 
2 ZS 

 
PZ 

 
Hudební pedagogika 

 
26p+0s 

 
Zk 

 
3 

PaedDr. Jan Holec, 
Ph.D. (30%), Křenková 

Lucie, 
Mgr. 

 
2 LS 

 
PZ 

 

Metodika hlavního oboru I. 

 

0p+26s 

 

Zp 

 

3 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. (50%) 

 

3 ZS 

 

PZ 



 
Metodika hlavního oboru 
II. 

 

0p+26s 

 

Zp 

 

3 

Hudeček František, 
doc., Mgr. (50%), 

Suleymanová Dinara, 
Mgr. (50%) 

 

3 LS 

 

PZ 

Celkem   12    

Asistentská praxe 

Asistentská praxe a její 
reflexe 

0p+26s Zp 6 
Suleymanová Dinara, 

Mgr. 
3 ZS/LS PZ 

Příprava závěrečné práce 

Bakalářská práce I. konzultace 
v rozsahu 

0p+13s 

Zp 4 Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D.+ vedoucí 

práce 

3 ZS PZ 

Bakalářská práce II. konzultace 
v rozsahu 

0p+13s 

Zp 4 Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D.+ vedoucí 

práce 

3 LS PZ 

Závěrečná redakce 
bakalářské práce 

konzultace 
v rozsahu 

0p+13s 

Zp 4 vedoucí práce 3 LS PZ 

 

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Smíšený sbor 0p+26s Zp 6x2krediy Horyna Martin, doc., 
PhDr., Ph.D. 

1 ZS-3 LS PZ 

Ženský sbor 0p+26s Zp 6x2kredity Gadžijeva Elvira, Mgr. 1 ZS-3 LS PZ 

celkem   12    

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
Z této skupiny si student vybírá jeden ze dvou povinně volitelných předmětů v rozsahu 2 kredity/semestr, a 
to po celou dobu bakalářského studia, přičemž povinným výstupem v závěru každého semestru je účast na 
veřejném vystoupení se sborem. 

 

U povinně volitelných předmětů je nutné splnit v průběhu celého studia 12 kreditů zápisem jednoho či 
druhého z nabízených předmětů. 

 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

Studium oborových předmětů je zakončeno státní závěrečnou zkouškou; státní závěrečná zkouška je ústní. 
Zkouška probíhá v českém jazyce a obsahuje tyto předměty s vlastními okruhy: 

 

1) Hudební teorie 
2) Dějiny hudby 
3) Dějiny a literatura hlavního oboru 
4) Absolventský koncert 
5) Obhajoba bakalářské práce 

 

Ad 1) 

1. Hudební forma - pojem 
2. Prvky hudebních forem (motiv, téma, motivická a tématická práce, figura, pasáž) 
3. Hudební věta a perioda (věta, perioda, dvojperioda), neperiodická věta 
4. Malé písňové formy (malá jednodílná, malá dvoudílná, malá třídílná, malá písňová forma rozšířená a zúžená) 
5. Velké písňové formy (obecné znaky, velká dvoudílná, velká trojdílná) 
6. Variace, kontrapunktické formy 
7. Sonátová forma (historie a charakter, klasická sonátová forma, expozice, provedení, repríza, odchylky od 
klasické sonátové formy), užití sonátové formy v cyklech a jednovětých formách 

- v sonátě, symfonii, komorní hudbě, suitě 
- v koncertu 
- v ouvertuře a symfonické básni 



8. Rondová forma (obecné znaky a rozdělení rondových forem, malé rondo (couperinovské), velké rondo, 
sonátová ronda) 

9. Fuga (vývoj, hlavní znaky, terminologie) 
10. Suita, barokní suita, serenáda, divertimento, kasace, moderní suita 
11. Klasický sonátový cyklus a jeho vnitřní řád, odchylky od uspořádání, nástrojová obsazení 
12. Volné formy, kombinované formy, fantazie a volné formy improvizačního založení 

13. Programní hudba, symfonická báseň 
14. Žánry - charakteristické, poetické, taneční 
15. Vokální hudba (historické formy jednohlasého a vícehlasého zpěvu, píseň, moteto, melodram, velké 
scénické formy, árie, recitativ, kantáta, oratorium, pašije, mše) 

 
Ad 2) 

1. Antické kořeny evropské hudby (antické Řecko – hudba a její funkce, hudební teorie, tónový systém, 
nástroje, étos; hudba v židovské synagogální bohoslužbě) 

2. Jednohlasá duchovní hudba ve středověku (gregoriánský chorál, křesťanská liturgie, modální systém, 
pozdně chorální tvorba) 

3. Jednohlasá světská hudba ve středověku (trubadúři, truvéři, minnesang, český minnesang, náměty, 
formy, žánry, představitelé) 

4. Vznik a vývoj evropského vícehlasu ve středověku (nejstarší doklady, rané organum, Notre-Dame, Ars 
antiqua, Ars nova, italské trecento, Anglie, střední Evropa) 

5. Duchovní a světská renesanční polyfonie (charakter slohu, pět generací, mše, moteto, chanson, 
madrigal) 

6. Vznik monodie a opery, Camerata, Claudio Monteverdi, další vývoj opery v baroku 
7. Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel 
8. Instrumentální hudba v období baroka 

9. Česká barokní hudba 
10. J. Haydn a W. A. Mozart a jejich význam pro instrumentální hudbu a operuklasicismu 
11. Ludwig van Beethoven 
12. Český klasicismus doma a v emigraci 

13. Raný romantismus v písňové a klavírní tvorbě 
14. Orchestrální hudba v období romantismu 
15. Romantická opera v Itálii, Francii a Německu 
16. Hudba českého národního obrození, B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich 

17. Ruská hudba v 19. století 
18. Hudba přelomu 19. a 20. století - pozdní romantismus, impresionismus 
19. Paříž jako hudební centrum 1. poloviny 20. století, Pařížská šestka, B. Martinů 
20. I. Stravinskij 
21. Německá hudba 1. poloviny 20. století, expresionismus a II. vídeňskáškola 
22. S. Prokofjev a D. Šostakovič jako představitelé sovětské hudby 20. století 
23. Neofolklorismus, B. Bartók, L. Janáček 
24. Americká hudba 1. poloviny 20. století, Ch. Ives, G. Gershwin, A. Copland 
25. Hudba 1. poloviny 20. století v Čechách, V. Novák, J. Suk 
26. Nejdůležitější kompoziční směry a techniky 2. poloviny 20. století 

 

Ad 3) 
1. Technická charakteristika nástrojů předcházejících klavíru. Klavír. Historie vzniku, charakteristika 

jednotlivých součástí nástroje, druhy mechanik. Přehled nejvýznamnějších značek a výrobců klavírů. 
2. Skladby pro klávesové nástroje v předbachovském období, tvorba J. S. Bacha, G. F. Händela, D. 

Scarlattiho 
3. Klavírní suita v historii evropské hudby. 
4. Variační cyklus v dějinách klavírní literatury. 
5. Sonáta v dílech skladatelů od hudebního klasicismu po 20. století 
6. Klavírní koncert od období hudebního klasicismu po 20. století 
7. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven - klavírní dílo 

8. F. Schubert, F. Mendelssohn Bartholdy – klavírní dílo. 
9. R. Schumann - klavírní dílo 
10. Tance v dílech skladatelů hudebního romantismu (idealizovaná stylizace tanců). 



11. F. Chopin -  klavírní dílo 
12. F. Liszt -  klavírní dílo 
13. J. Brahms -  klavírní dílo 

14. P. I. Čajkovskij, Mocná hrstka, A. Skrjabin, S. Rachmaninov – klavírnídílo 
15. Hudební impresionismus, C. Debussy, M. Ravel - klavírnídílo 
16. Bela Bartók, S. Prokofjev, D. Šostakovič, Stravinskij – klavírnídílo 
17. B. Smetana, A. Dvořák - klavírní dílo 
18. V. Novák, J. Suk -  klavírní dílo 
19. L. Janáček, B. Martinů - klavírní dílo 
20. Klavírní skladby současných českých a světových autorů, slavní klavíristé minulosti i současnosti. 

 

Ad 4) Absolventský koncert je veřejný v rozsahu 35 minut. 

 

Součástí státní zkoušky je také reflexe praxe, např. v podobě prezentace studentského portfolia. 

 
Otázky jsou shodné s tematickými okruhy. Počet otázek z teorie hudby je 15, z dějin hudby 26. Otázky jsou 
zadávány losováním. Studentovi jsou na přípravu k dispozici orazítkované papíry, které mohou sloužit jako 
podklad při ústní zkoušce. Na pořadí obou částí, případně se zahrnutím obhajoby bakalářské práce, je-li k ní 
student přihlášen, se komise dohodne před započetím SZZ. O výsledku zkoušky rozhoduje komise v den jejího 
konání. Při neúspěšném pokusu bezprostředně po skončení kterékoli z částí. U zkoušky se hodnotí věcná 
správnost a plynulost projevu. Zkouška může trvat z jedné součásti maximálně 30 minut. O výsledku a 
hodnocení zkoušky rozhoduje komise na neveřejném zasedání. 

Další studijní povinnosti 
 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

Práce s mimořádně talentovanými dětmi v nástrojovém studiu na základní uměleckéškole 
Česká přednesová klavírní literatura na přelomu 20. a 21. století 
Profil významného českého interpreta, skladatele, pedagoga apod. 
Klavírní tvorba některého významného českého soudobého skladatele 
Význam hry z listu pro rozvoj klavírního umění 
Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v ISSTAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 
 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&prohlizeniContent


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie hudby I. (Úvod do studia HV a Hudební nauka) 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška ústní, 
seminární práce 

Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže formou ústní zkoušky základní orientaci v hudební nauce, která je nezbytná pro další 
studium. Před zkouškou absolvuje písemný test zaměřený na stupnice, intervaly a akordy. Student vypracuje 
dvě seminární práce na téma kritika/recenze odborné knihy a kritika/recenze koncertu vážné hudby. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Zvuk a jeho vlastnosti, tón 
2. Zdroje poznání, hudební literatura, zásady práce se zdroji 
3. Tónová soustava, notopis, italské názvosloví 
4. Kritika 
5. Tónové systémy, středověké církevní tóniny, modalita 

6. Seminární práce 
7. Moderní stupnice 
8. Kvintový kruh 
9. Ladění 
10. Intervaly 
11. Akordy (trojzvuky) 
12. Akordy (čtyřzvuky) 
13. Rytmus, čas v hudbě. Proces slyšení 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2001. 

 

Doporučená literatura: 
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
POLEDŇÁK, Ivan – FUKAČ, Jiří. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc: FFUP, 1995. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu svyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Nauka o hudebních nástrojích 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška ústní Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže formou ústní zkoušky základní přehled o hudební historii vymezeného období. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Základy organologie. Systematika hudebních nástrojů. Hudební nástroje v historickém vývoji a jejich 

uplatnění. Technické údaje o hudebních nástrojích podle jednotlivých nástrojových skupin. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Modr, A.:. Hudební nástroje. 

Hutter, J.: Hudební nástroje 

Buchner, A.:. Hudební nástroje od pravěku k dnešku. 

 
Klement, M.:. Nástroje symfonického orchestru. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny hudby I. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška ústní Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže formou ústní zkoušky základní přehled o hudební historii vymezeného období. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Antické kořeny evropské hudby 
2. Gregoriánský chorál 
3. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu 
4. Světský zpěv v období středověku 

5. Vícehlas do začátku 15. století 
6. Česká hudba období středověku 
7. Vokální hudba vrcholné renesance (dobové kulturně-historické souvislosti, hlavní formy duchovní a světské 
vokální polyfonie, franko-vlámská škola) 
8. Vokální hudba vrcholné renesance - pokračování (Palestrina, benátská škola, vokální hudba 
protestantských oblastí) 
9. Instrumentální hudba vrcholné renesance, česká hudba období renesance 

10. Opera v období baroka 
11. Oratorium a chrámová hudba v období baroka 
12. Instrumentální hudba v období baroka 
13. Slohová syntéza v díle J.S. Bacha a G.F. Händela 
14. Česká hudba v období baroka 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno: TOGGA,2001. 

 

Doporučená literatura: 
ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974. 
ČERNÝ, Jaromír et al. Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530). Praha: KLP 2005. 
FUKAČ, Jiří; VYSLOUŽIL, Jiří (ed). Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. 

LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989. 

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
KÜHN, Clemens. Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen. Kassel: Bärenreiter 1998. 
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 
TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



 
 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Proseminář a seminář k dějinám hudby I. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Referát/prezentace/písemná seminární práce na vybrané téma ze starších dějin hudby. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na prohlubování hudebně historického vědomí a kritického myšlení studenta vlastním 
studiem odborné hudebně historiografické literatury a prezentací výsledků tohoto studia dohodnutou ústní 
nebo písemnou formou. 

Rozvržení semestru: 

1. – 3. Práce s literaturou, kritické myšlení, náležitosti odborné práce 
4. Výběr témat 
5. – 10. Konzultace, průběžné výsledky 
11. – 13. Prezentace, diskuse 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená literatura: 

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974. 
ČERNÝ, Jaromír et al. Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530). Praha: KLP 2005. 
FUKAČ, Jiří; VYSLOUŽIL, Jiří (ed). Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. 

LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989. 

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
KÜHN, Clemens. Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen. Kassel: Bärenreiter 1998. 
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 
TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 
Vybraná periodika (Hudební věda, Opus Musicum, Miscellaneamusicologica…) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny hudby II. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška ústní 
Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže formou ústní zkoušky základní přehled o hudební historii vymezeného období. 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Hudební klasicismus - vznik a raný vývoj 

2. Vrcholný klasicismus, W. A. Mozart 

3. Dovršení slohu v díle L. van Beethovena 

4. Čeští skladatelé období klasicismu 

5. Hudební vyjadřování romantismu, periodizace, myšlenkové a estetické souvislosti 

6. Hudební formy raného romantismu - romantická píseň a klavírní tvorba 

7. Symfonická hudba raného a vrcholného romantismu (proměny symfonické hudby po Beethovenovi, 

programní symfonie, F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy, H. Berlioz) 

8. Symfonická hudba raného a vrcholného romantismu - pokračování (koncertní předehra a symfonická 

báseň, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt, klasicko-romantická syntéza J. Brahmse, programní a absolutní 

hudba) 

9. Romantická opera v Německu a Francii, Wagnerova operní reforma 

10. Opera v Itálii 19. století (rossinisté, G. Verdi) 

11. Česká hudba 19. století (specifika vývoje české hudby, B. Smetana) 

12. Česká hudba 19. století - pokračování (A. Dvořák, Z. Fibich) 

13. Ruská hudba 19. století; hudba přelomu 19. a 20. století (impresionismus). Hudba přelomu 19. a 20. 

století (veristická opera, A. Bruckner, G. Mahler, R. Strauss) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 ČERNUŠÁK, Gracian:. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974. 

 SMOLKA, Jaroslav a kolektiv:. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001. 

 Navrátil, Miloš:. Dějiny hudby. Přehled evropských dějin hudby. Ostrava 1996. 

 TROJAN, Jan:. Dějiny opery. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001. 

  BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.):. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel- 
Stuttgart: Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 

 MICHELS, Ulrich:. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 

 LÉBL, Vladimír a kolektiv:. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989. 

 NAVRÁTIL, Miloš.:. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. 

  REGLER-BELLINGER, Brigitte; SCHENCK, Wolfgang; WINKING, Hans:. Opera ( velkáencyklopedie). 
Praha: Mladá fronta, 1996. 

 FUKAČ, Jiří; VYSLOUŽIL, Jiří (ed):. Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. 

 SCHNIERER, Miloš:. Soudobá hudba 20. století. České Budějovice: Jihočeská universita, 1999. 

  TYRRELL, John; SADIE, Stanley:. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 
2002. 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Proseminář a seminář k dějinám hudby II. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Referát/prezentace/písemná seminární práce na vybrané téma z dějin hudby 18.-19. století. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

30% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D., Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na prohlubování hudebně historického vědomí a kritického myšlení studenta vlastním 

studiem odborné hudebně historiografické literatury a prezentací výsledků tohoto studia dohodnutou ústní 

nebo písemnou formou. 

Rozvržení semestru: 

1. – 3. Základy práce s hudebními a písemnými prameny 18. a 19. století, seznámení s relevantní odbornou 

literaturou 

4. Výběr témat 

5. – 10. Konzultace, průběžné výsledky 

11. – 14. Prezentace, diskuse 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená literatura: 

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974. 

DOLMETSCH, Arnold. Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, 1958. 

FUKAČ, Jiří; VYSLOUŽIL, Jiří (ed). Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. 

LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989. 

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 

KÜHN, Clemens. Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen. Kassel: Bärenreiter 1998. 

BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 

Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 

TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 

Vybraná periodika (Hudební věda, Opus Musicum, Miscellaneamusicologica…) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny populární hudby a jazzu 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet 
Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na přednáškách a seminářích, diskuse nad zadanými tématy (např. na základě samostatné četby 
článků z dobových hudebních periodik). 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Terminologický úvod, nástin vývoje nonartificiální hudby do přelomu 19. a 20. století (problém pojmu 
"populární hudba" a možné terminologické alternativy, hudba v non-estetických souvislostech, vznik moderní 
populární hudby v kontextu měšťanské společnosti) 
2. Afroamerický folklór jako východisko hudby jazzového okruhu (historické souvislosti, nosné hudební 
principy afroamerického folklóru, work song, holler, spirituál, blues) 
3. Vznik jazzu a jeho rané vývojové fáze (ragtime, New Orleans, souvislosti s masmédii, hot dance music 20. 
let a nová jazzová centra) 
4. Swing jako globálně populární jazzový styl, bebop (vznik a rozšíření swingové hudby, souvislosti s 
proměnou médií, kritické postoje vůči komerčnímu swingu, nástup bebopu, čelní představitelé) 
5. Poválečný vývoj jazzové hudby (cool jazz, hard bop, synkretické směry a experimenty 60. let - free jazz, jazz 
rock, přesahy do sféry artificiální hudby, bossa nova, nástin vývoje do současnosti) 
6. Počátky rocku, raný vývoj (kulturně-historické souvislosti, rhythm & blues, souvislosti s country & western, 
rock'n'roll v 50. letech, čelní představitelé, vývoj médií) 
7. Rock v 50. a 60. letech (rozšíření sféry rockové hudby, synkreze s jinými styly, soul, surfové skupiny, 
americká scéna, britská vlna počátku 60. let, interpreti a proměny stylu v 60. letech) 

8. Rock v 70. a 80. letech (proměny technologií a kulturně-historických souvislostí, čelní představitelé 70. a 
80. let, glam rock, punk, nástup "nové vlny", konfrontace s taneční hudbou) 
9. Nástin současných trendů populární hudby 
10. Moderní populární hudba v meziválečném Československu (kulturně-historické souvislosti avýchodiska, 
významné osobnosti a trendy meziválečného období - opereta a salonní repertoár, trampská píseň, Karel 
Hašler) 
11. Český jazz a swing do roku 1948 (předpoklady a vývoj jazzové hudby v českém prostředí, významní 
představitelé, nástup swingu, problémy období protektorátu) 

12. Český jazz po roce 1948 (poúnorové názory na populární hudbu, problémy jazzové scény, oživení na konci 
50. let, vývoj do současnosti) 
13. Český rock do roku 1968 (počátky rockové hudby v našem prostředí, konflikty s komunistickým režimem, 
oživení české rockové scény v 60. letech). Český rock a populární hudba v 70.-80. letech (zlom po roce 1968, 
český rock a folk v kontextu oficiální kulturní politiky, undergroundové hnutí) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 



Doporučená literatura: 
CAFOUREK, Ivan; POLEDŇÁK, Ivan. Sondy do popu a rocku. Praha: H & H, 1992 
DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma jazzu. Praha: Mladá fronta, 1990. 
DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918-1978. Praha: Mladá fronta,1987. 
DORŮŽKA, Lubomír. Český jazz mezi tanky a klíči 1968-1989. Praha: Torst, 2002. 
DORŮŽKA, Lubomír; POLEDŇÁK, Ivan. Československý jazz - minulost a přítomnost. Praha: Supraphon, 1967. 
FORDHAM, John. Jazz. Praha: Slovart, 1996. 
MATZNER, Antonín; POLEDŇÁK, Ivan; WASSERBERGER, Igor a kolektiv. Encyklopedie jazzu a moderní 
populární hudby 

- část věcná. Praha: Supraphon, 1983. 
- část jmenná - světová scéna A-K. Praha: Supraphon, 1986. 
- část jmenná - světová scéna L-Ž. Praha: Supraphon, 1987. 
- část jmenná - československá scéna. Praha: Supraphon, 1990. 

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu 19 a 20. století (do roku 1918). Praha: Academia, 1998. 
KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 - 1968). Praha: Academia, 1998. 

LINDAUR, Vojtěch; KONRÁD, Ondřej. Bigbít. Praha: Torst, 2001. 
WEISS, Tomáš (ed.). Beaty, bigbeaty, breakbeaty (průvodce moderní hudbou 90. let). Praha: 
MaťaDharmaGaia, 1998. 
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 
KERNFELD, Barry (ed.). The new Grove Dictionary of Jazz. New York-London: Grove's Dictionaries 
Inc.Macmillan, 2002. 
TYRELL, John; SADIE, Stanley (ed.). The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny hudby III. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška ústní 
Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže formou ústní zkoušky základní přehled o hudební historii 20. století. Před vlastní zkouškou 
absolvuje poslechový test, jehož smyslem je identifikovat vybrané konkrétní skladby, nebo obecně určit typ 
dané hudby. 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Estetická a myšlenková východiska hudby 20. století, zakladatelé hudby 20. století 
2. Paříž jako hudební centrum 1. poloviny 20. století (E. Satie, Pařížská šestka, Arthur Honegger) 

3. Tvorba Igora Stravinského jako osobitá syntéza kompozičních směrů 20. století 
4. Neofolklorismus ve střední a východní Evropě 
5. Sovětská hudba 1. poloviny 20. století 
6. Americká hudba 1. poloviny 20. století 
7. Německá hudba 1. poloviny 20. století, II. vídeňská škola (Nová věcnost, Paul Hindemith, expresionismus, 
principy dodekafonie, Arnold Schönberg) 
8. II. vídeňská škola - pokračování (Alban Berg, Anton Webern) 

9. Zakladatelé české hudby 20. století (Vítězslav Novák, Josef Suk) 
10. Zakladatelé české hudby 20. století - pokračování (Leoš Janáček, BohuslavMartinů) 
11. Druhá generace moderny v české hudbě 20. století, tvorba německých skladatelů v meziválečném 
Československu 

12. Situacepo 2. světové válce, serialismus, elektronická a elektroakustická hudba 
13. Aleatorika; osobité kompoziční techniky (Olivier Messiaen, John Cage). Minimalismus, polystylová hudba, 
otázky postmoderny 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. 
SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001. 
Doporučená literatura: 
FUKAČ, Jiří; VYSLOUŽIL, Jiří (ed). Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. 
KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 
LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989. 

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
REGLER-BELLINGER, Brigitte; SCHENCK, Wolfgang; WINKING, Hans: Opera (velká encyklopedie). Praha: Mladá 
fronta, 1996. 
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 
TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Proseminář a seminář k dějinám hudby III. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Referát/prezentace/písemná seminární práce na vybrané téma z dějin hudby 20. století. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D., Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Seminář je zaměřen na prohlubování hudebně historického vědomí a kritického myšlení studenta vlastním 
studiem odborné hudebně historiografické literatury a prezentací výsledků tohoto studia dohodnutou ústní 
nebo písemnou formou. 

Rozvržení semestru: 
1. – 3. Základy práce s hudebními a písemnými prameny 20. století, seznámení s relevantní odbornou 
literaturou 

4. Výběr témat 
5. – 10. Konzultace, průběžné výsledky 
11. – 14. Prezentace, diskuse 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Doporučená literatura: 
ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974. 
FUKAČ, Jiří; VYSLOUŽIL, Jiří (ed). Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. 
KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 
KÜHN, Clemens. Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen. Kassel: Bärenreiter 1998. 

LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989. 
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. 
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. 
TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 
Vybraná periodika (Hudební věda, Opus Musicum, Miscellaneamusicologica…) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie hudby II. (Nauka o hudebních formách I.) 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška a seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže v rozboru hudební věty, že pozná formální jevy v rozsahu probírané látky. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Hudební forma - pojem 
2. Prvky hudebních forem, motiv, téma 
3. Motivická a tématická práce 
4. Hudební věta, perioda 
5. -"- 

6. -"- 
7. Malé písňové formy 
8. -"- 

9. -"- 
10. Velké písňové formy 
11. -"- 
12. Žánry 
13. Variace, Kontrapunktické variace 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Bärenreiter, 2000. 

 

Doporučená literatura: 
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů. Praha: Bärenreiter, 2000. 
JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU 1955. 
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
KÜHN, Clemens. Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen. Kassel: Bärenreiter1998. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru I. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+5s kreditů 7 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky Individuální konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student si formou rešerší zmapuje z uvedené literatury oblasti, které se týkají zúženého pohledu na 

klávesovou, potažmo pozdější klavírní literaturu jednotlivě uvedených skladatelů historických období od 

prvých clavecinistů přes barokní autory, až po skladatele první vídeňské školy, včetně Haydna, Mozarta a 

Beethovena. Klavírní tvorbu si osvojí i z hlediska koncertantních skladeb příslušných autorů. K trvalému 

osvojení použije u základních titulů i hru a prima vista, při níž uplatní i poznatky z hudebně naukových 

disciplín, které mu umožní detailnější vhled do vymezené problematiky. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Konzultační formou 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Stručná anotace předmětu 

Tvorba Frescobaldiho, Sweelincka, anglických virginalistů - H. Purcela, francouzských clavecinistů - J. Ph. 
Rameaua, C. Daquina, F. Couperina , Frobergera, Pasquiniho, Kuhnaua, Purcela, vznik a vývoj klavíru, 
temperované ladění 
Baroko – život a etapy tvorby s přihlédnutím a důrazem na sólovou i koncertantní klavírní tvorbu D. 
Scarlattiho, J. S. Bacha, G. F. Händla 
Čeští skladatelé a jejich podíl na vývoji klasicismu, J. L. Dusík, F. X. Dušek, J. Mysliveček, Bachovi 
synové a jejich tvorba, vídeňský klasicismus - život a klavírní dílo Haydna, Mozarta a Beethovena 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 
Bukofzer, M.: Hudba v období baroka. Opus Bratislava 1986 
Hildesheimer, W.: Mozart. Opus Bratislava 1989 
Holzknecht, V.: Bach a synové 

Karásek, B.:: W. A. Mozart, SNKLHU 1959 
Lockwood, L.: Hudba a život Beethovena. BB art s.r.o. 2003 
Pečman, R.:G.F. Händel, Supraphon, 1985 
Poštolka, M. Mladý Josef Haydn. Panton, Praha 1988 
Racek, J.: Beethoven, SNKLHU 1955 
Sýkora, V.J.: Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973 
Wolff, Ch.: J. S. Bach, Vyšehrad, 2011. 
Zavarský, E.:J. S. Bach, Supraphon, 1979 

 

Doplňující literatura: 
Klíma, S., V.:Maestro (o J. L. Dusíkovi) 
Michels, U,: Encyklopedický atlas hudby. Lidové noviny 1985 
Reclam.P.: Reclams Klaviermusikführer 1. Germany 1967 
Schonberg,H., C.:Životy velkých skladatelů, BB art 2006 
Volek T.: Osobnosti světové hudby. Mladá fronta Praha 1982 



Weiss, D.: Mozart, BB art 2001 
Williams J.P.: Piano. Slovart s.r.o. 2003 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Teorie hudby III. (Nauka o hudebních formách II.) 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška a seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže v rozboru hudební věty, že pozná formální jevy v rozsahu probírané látky. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Sonátová forma 
2. -"- 

3. -"- 
4. Rondo 
5. -"- 

6. -"- 
7. Fuga 
8. -"- 

9. Cyklické formy 
10. Barokní suita 
11. Moderní suita 
12. Sonátový cyklus 
13. Volné formy, kombinované formy, Formy vokální hudby 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Bärenreiter, 2000. 

 

Doporučená literatura: 
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů. Praha: Bärenreiter, 2000. 
JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU 1955. 
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 
KÜHN, Clemens. Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen. Kassel: Bärenreiter1998. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny a literatura hlavního oboru II. 

Typ předmětu ZT dop. ročník / 

semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+5s kreditů 7 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
zápočet Forma výuky Individuální konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student si formou rešerší zmapuje z uvedené literatury oblasti, které se týkají zúženého pohledu na 

klávesovou, potažmo pozdější klavírní literaturu jednotlivě uvedených skladatelů historických období od 

prvých clavecinistů přes barokní autory, až po skladatele první vídeňské školy, včetně Haydna, Mozarta a 

Beethovena. Klavírní tvorbu si osvojí i z hlediska koncertantních skladeb příslušných autorů. K trvalému 

osvojení použije u základních titulů i hru a prima vista, při níž uplatní i poznatky z hudebně naukových 

disciplín, které mu umožní detailnější vhled do vymezené problematiky. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

Konzultační formou 

Vyučující 
 

Stručná anotace předmětu 

Život a tvorba romantiků – F. Schuberta, F. Mendelssohna Bartholdyho, R. Schumanna, F. Chopina, F. Liszta, 

B. Smetany, A. Dvořáka, J.Brahmse, P. I. Čajkovského, A. Skrjabina, S. Rachmaninova 

Impresionisté – C. Debussy, M. Ravel, Šestka 

20. století  - S. Prokofjev, I. Stravinskij,  D. Šostakovič, B. Bartók, B. Martinů, V. Novák, L. Janáček 

 
Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 

Bajer, J.: Skrjabin 

Bažanov, N.: Rachmaninov,Obzor 1981 

Berkovec, J.: Antonín Dvořák, Supraphon 1969 

Druskin, M., S.: Igor Stravinskij Supraphon 1981 

Holzknecht, V.: C. Debussy, SNKLHU 1958 

Holzknecht, V,: Ravel, Supraphon 1968 

Holzknecht, V.: Smetana, Panton 1984. 

Hrabussay, Z.: Brahms, Opus Bratislava 
Schnierer,M.: Svět orchestru 20. století II, Academia Praha 1998 

Iwaszkiewicz J.: Fryderyk Chopin. SNKL, Praha 1952 

Jankelevitch, V.: Ravel, Opus 1990 

Lébl, Vl.: Vítězslav Novák, Supraphon 1967 

Mihule, J.: Bohuslav Martinů, Supraphon 1974 

Michels, U,: Encyklopedický atlas hudby. Lidové noviny 1985 

Pálová –Vrbová, Z.: Béla Bartók, Státní hudební vydavatelství Praha, 1963. 

Schnierer, M.: Svět orchestru 20. století I, MaM, Brno 1995 

Schnierer,M.: Svět orchestru 20. století II, Academia Praha 1998 

Sýkora, V.J.: Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973 



Sýkora V.J. : Robert Schumann. Supraphon, Praha 1967 

Šostakovič, D.: O době a o sobě, Supraphon 1975 

Vogel, J.: Janáček, SHV Praha, 1963. (angl. doplněná verze Academia 1997) 

Volek T.: Osobnosti světové hudby. Mladá fronta Praha 1982 

 
Doplňující literatura: 

Martinů, Ch.: Můj život s Bohuslavem Martinů, Bärenreiter Praha, 2003. 

Mucha, J.: podivné lásky, Mladá fronta 1988 

Plevka, B,: Liszt a Praha, Supraphon 1986 

Propkofjev, S.: Cesta k hudbě socialistického života, SHV Praha 1061 

Searle H. : Hudba Franze Liszta. SHV 1961 

Schnierer,M.: Svět orchestru 20. století III, PF JU České Budějovice 1999 

Uher, J.: Ona a Martinů, Český spisovatel 1995 

Reclam.P.: Reclams Klaviermusikführer 2. Germany 1967 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Intonace pro praxi I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26 cvičení kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných praktických cvičení k zápočtu z publikace Vladimíra Poše: Nová 

intonace, rytmus, sluchová analýza 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Stručná anotace předmětu 

Rozvoj hlasových, sluchových a rytmických dispozic. Tonální metoda. Látka z učebnice po dominantní 

septakordy, tj. kvintakord dur, moll, zmenšený, zvětšený, včetně obratů. Intonační a rytmická solfeggia. Cílem 

je čistota zpěvu, rozvoj harmonického slyšení a myšlení, včetně dvojhlasu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 

Vladimír Poš: Nová intonace, rytmus, sluchová výchova. Edit 1998. 

 
Doplňujícá literatura: 

Metod Doležil: Intonace (rytmická cvičení), SHV Praha 1965. 

Jaroslav Kofroň: Učebnice intonace a rytmu, Praha 1990. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky Individuální seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinnost aktivního vystoupení na semináři 1x za semestr + absolvovaný semestrální počet hodin výuky 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Prohloubení interpretačních znalostí a dovedností, práce na technice, zvukové kultuře, práce na tvorbě 

repertoáru. Příprava a realizace veřejného vystoupení s jedním význačným dílem klasické neboromantické 

literatury. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení), 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 
- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn apod.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s (individuální příprava) kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Veřejné vystoupení 
 

 
Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava s podmínkou prezentace nastudovaného díla na veřejnosti či 
interpretačním semináři. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově kriticky zhodnocen. Podmínka k udělení zápočtu: Aktivní účast nejméně jednou za 

semestr. (Může být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Podle předem stanoveného dramaturgického plánu, v souladu s požadavky hlavního oboru pro daný semestr. 

Individuální zaměření a výběr látky pro každého studenta. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Intonace pro praxi II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 26 cvičení kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Absolvovaný předmět Intonace pro praxi I. 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
Zkouška praktická Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných praktických cvičení ke zkoušce z publikace Vladimíra Poše: Nová 

intonace, rytmus, sluchová analýza 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Stručná anotace předmětu 

Rozvoj hlasových, sluchových a rytmických dispozic. Tonální metoda, intervalová metoda. Látka z učebnice od 

dominantního septakordu, intonace melodické a harmonické moll, vedlejší septakordy, nónový akord, cvičení 

v modulaci, solfeggia v chromatickém systému, alterace v dur a moll. Cílem je čistota zpěvu, rozvoj 

harmonického i melodického slyšení a myšlení, včetně dvojhlasu, zpěv a prima vista, včetně alterovaného 

dvojhlasu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Základní literatura: 

Vladimír Poš: Nová intonace, rytmus, sluchová výchova. Edit 1998. 

 
Doplňujícá literatura: 

Metod Doležil: Intonace (rytmická cvičení), SHV Praha 1965. 

Jaroslav Kofroň: Učebnice intonace a rytmu, Praha 1990. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška praktická 
Forma výuky Individuální seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinnost aktivního vystoupení na semináři 1x za semestr + absolvovaný semestrální počet hodin výuky. 

Závěrečná zkouška. Účast na interpretační soutěži pedagogických fakult. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Prohloubení interpretačních znalostí a dovedností, práce na technice, zvukové kultuře, práce na tvorbě 

repertoáru. Příprava a realizace veřejného vystoupení s jedním význačným dílem. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení), 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 
- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn apod.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s (individuální příprava) kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

 

 

Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava s podmínkou prezentace nastudovaného díla na veřejnosti či 
interpretačním semináři. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově zhodnocen. Aktivní účast nejméně jednou za semestr, podmínka k udělení zápočtu. (Může 

být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Harmonie I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Teorie hudby I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška a seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže v písemném testu, že ovládá nauku o harmonii v rozsahu probírané látky. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Stupnice, intervaly, akordy, melodie 
2. Harmonie a tónina 
3. Hlavní kvintakordy v dur a moll 
4. Čtyřhlasá úprava hlavních kvintakordů 
5. Kadence 
6. Číslovaný bas 
7. Volné spoje 
8. Harmonizace melodie hlavními kvintakordy 
9. –„- 
10. Vedlejší kvintakordy v dur 
11. –„- 
12. Vedlejší kvintakordy v moll 
13. Sekvence Závěry 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Bärenreiter, 2000. 

 

Doporučená literatura: 
TICHÝ, Jan. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: AMU, 2011. 
JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: Supraphon 1982. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor III. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita – absolvovaný předmět Hlavní obor II. 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
zápočet Forma výuky Individuální seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných seminářů k zápočtu. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 
Prohloubení interpretačních znalostí a dovedností, práce na technice, zvukové kultuře, práce na tvorbě repertoáru. 

Příprava a realizace veřejného vystoupení s jedním význačným dílem. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení nebo části Partity, Anglické či Francouzské suity 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 

- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn apod.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář III. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s (individuální příprava) kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

 

 

Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava s podmínkou prezentace nastudovaného díla na veřejnosti či 
interpretačním semináři. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově zhodnocen. Aktivní účast nejméně jednou za semestr, podmínka k udělení zápočtu. (Může 

být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Podle předem stanoveného dramaturgického plánu. Částečně může být dán podmínkami soutěže apod. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Harmonie II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Harmonie I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška a seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže v písemném testu, že ovládá nauku o harmonii v rozsahu probírané látky. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Sextakord 
2. –„- 
3. Kvartsextakord 
4. –„- 

5. –„- 
6. Dominantní septakord 
7. –„- 

8. –„- 
9. –„- 
10. Septakord II. stupně 
11. –„- 

12. Septakord VII. Stupně 
13. Vedlejší septakordy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Bärenreiter, 2000. 

 

Doporučená literatura: 
TICHÝ, Jan. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: AMU, 2011. 
JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: Supraphon 1982. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor IV. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Absolvovaný hlavní obor III. 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška praktická 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinnost aktivního vystoupení na semináři 1x za semestr + absolvovaný semestrální počet hodin výuky. 

Závěrečná zkouška. Účast na interpretační soutěži pedagogických fakult. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Prohloubení interpretačních znalostí a dovedností, práce na technice, zvukové kultuře, práce na tvorbě 

repertoáru. Příprava a realizace veřejného vystoupení s jedním význačným dílem. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení), 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 
- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn apod.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář IV. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s (individuální příprava) kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

 

 

Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava s podmínkou prezentace nastudovaného díla na veřejnosti či 
interpretačním semináři. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově zhodnocen. Aktivní účast nejméně jednou za semestr, podmínka k udělení zápočtu. (Může 

být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Podle předem stanoveného dramaturgického plánu. Částečně může být dán podmínkami soutěže apod. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Harmonie III. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 13p+13s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Harmonie II. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zkouška praktická Forma výuky Přednáška a seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokáže v písemném testu, že ovládá nauku o harmonii v rozsahu probírané látky. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Melodické tóny 
2. Diatonická modulace 
3. –„- 
4. Chromatika 
5. Mimotonální dominanty 
6. –„- 

7. –„- 
8. Akordy chromatické tercové příbuznosti 
9. –„- 

10. Alterace 
11. Alterované akordy 
12. Neapolský a lydický sextakord 
13. Modulace alterovanými akordy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Bärenreiter, 2000. 

 

Doporučená literatura: 
TICHÝ, Jan. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: AMU, 2011. 
JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: Supraphon 1982. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor V. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 26 seminářů kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita – absolvovaný předmět Hlavní obor IV. 

Způsob ověření studijních 

výsledků 
zápočet Forma výuky Individuální seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Docházka + požadovaný počet absolvovaných seminářů k zápočtu. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Prohloubení interpretačních znalostí a dovedností, práce na technice, zvukové kultuře, práce na tvorbě 

repertoáru. Příprava a realizace veřejného vystoupení s jedním význačným dílem. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení nebo části Partity, Anglické či Francouzské suity 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 
- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn apod.) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář V. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s (individuální příprava) kreditů 7 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

 

 

Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava s podmínkou prezentace nastudovaného díla na veřejnosti či 
interpretačním semináři. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově zhodnocen. Aktivní účast nejméně jednou za semestr, podmínka k udělení zápočtu. (Může 

být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Podle předem stanoveného dramaturgického plánu. Částečně může být dán podmínkami soutěže apod. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hlavní obor VI. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Absolvovaný hlavní obor V. 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

Zkouška praktická 
Forma výuky Individuální seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinnost aktivního vystoupení na semináři 1x za semestr + absolvovaný semestrální počet hodin výuky. 

Závěrečná zkouška. Účast na interpretační soutěži pedagogických fakult. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Prohloubení interpretačních znalostí a dovedností, práce na technice, zvukové kultuře, práce na tvorbě 

repertoáru. Příprava a realizace veřejného absolventského vystoupení v rozsahu 35 minut. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Literatura je vybírána pedagogy podle potřeby s individuálním zaměřením na každého studenta. 
Dramaturgický výběr zahrnuje 

- minimálně jedno polyfonní dílo J. S. Bacha (nejlépe z Dobře temperovaného klavíru I., II. 
v urtextovém provedení), 

- nejméně 2 etudy virtuózního charakteru např. Chopina, Liszta, Rachmaninova, Skrjabina 
- jednu celou sonátu skladatelů období vídeňského klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven) 
- jedno dílo nebo cyklus romantického skladatele (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn, 

Čajkovskij, Brahms apod.) 
- jedno dílo českého skladatele 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretační seminář VI. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s (individuální příprava) kreditů 7 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

 

 

Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava veřejného absolventského vystoupení v rozsahu 35 minut. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Interpretační seminář je spojen s veřejným vystoupením před ostatními studenty. Výkon je konfrontován, 

rozebrán a celkově zhodnocen. Aktivní účast nejméně jednou za semestr, podmínka k udělení zápočtu. (Může 

být nahrazen výběrovou přehrávkou před soutěží, účastí v soutěži apod.) 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Podle předem stanoveného dramaturgického plánu. Částečně může být dán podmínkami soutěže apod. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební psychologie 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 26p+0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška ústní 
Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student prokazuje formou ústní zkoušky orientaci v nejvýznamnějších směrech a otázkách hudební 
psychologie od antického Řecka do současnosti s důrazem na jejich přesah do sféry hudební pedagogiky. 

Garant předmětu Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30% 

Vyučující 

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D., Mgr. Lucie Křenková 

Stručná anotace předmětu 

1. Předmět a metody hudební psychologie 
2. Hudebně psychologické otázky ve filosofii a hudební teorii antického Řecka a vybraných mimoevropských 
kultur (Pythagoras, Platón, Aristotelés, nauka o temperamentech, otázky ladění a hudebních systémů v 
arabské, indické a čínské hudební teorii) 
3. Hudebně psychologické otázky ve filosofii a hudební teorii středověku, renesance a baroka; afektová teorie 
4. Hudebně psychologické otázky ve filosofii a hudební teorii osvícenství; asociační teorie 
5. Vyhranění oboru hudební psychologie v 19. století, asociační (elementová)psychologie 

6. Psychoakustika, vnímání zvuku 
7. Psychofyzika, otázky stanovování preceptuálních prahů 
8. Psychofyziologie, vegetativní reakce na zvukové a hudební podněty 
9. Gestaltpsychologie (tvarová psychologie) 
10. Vývojová psychologie - vývoj dítěte v prenatálním stádiu a předškolním věku 
11. Vývojová psychologie - vývoj dítěte ve školním věku 
12. Behaviorální psychologie, otázky hudebního talentu a možnosti jeho testování 
13. Užitá hudební psychologie - hudební průmysl, masmédia, reklama. Diskuse nad vybranou hudebně 
psychologickou studií 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2005. 
SEDLÁK, František, VÁŇOVÁ, Hana. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013. 
Doporučená literatura: 

POLEDŇÁK, IVAN. Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Supraphon,1984. 
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: 
Bärenreiter-Metzler, 1994-2004. Heslo Musikästhetik 

TYRRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002. 
Heslo Philosophy of music 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Hudební pedagogika 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 26p + 0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

0 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

ústní 

Garant předmětu PaedDr. Jan Holec, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30% 

Vyučující 

PaedDr. Jan Holec, Ph.D., Mgr. Lucie Křenková 

Stručná anotace předmětu 

1. Hudební pedagogika jako vědní obor, její obsah, výzkumné záměry 
2. Hudební kultura a místo hudebního vzdělávání v ní 
3. Pedagogická dimenze hudby, její estetické a společenské funkce, závěry pro hudebně výchovnou praxi 
4. Zákonitosti hudebně výchovného procesu 
5. Principy účinných koncepcí všeobecné hudební výchovy 
6. Vývojové tendence hudební výchovy ve světové i naší historii 
7. Podstata různých užívaných intonačních metod 
8. Orffův Schulwerk a jeho česká adaptace 
9. Maďarský hudebně výchovný systém Zoltána Kodálye 
10. Charakteristika hudebně výchovného systému D. B. Kabalevského 
11. Systém Edgara Willemse 
12. Systém Maurice Martenota 
13. Systém M. Cazabo - Cone 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Daniel, L., Metodika hudební výchovy. Montanex, s.r.o. Ostrava 1992. 
Hurník, I. - Eben, P., Česká Orffova škola. Praha, Supraphon, 1969. 
Sedlák, F., Didaktika HV pro II. st. ZŠ. Praha, SPN, 1980. 
On-line katalogy knihoven 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodika hlavního oboru I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

 

 

Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava a osvojení poznatků ze současných klavírních škol používaných na ZUŠ. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá současnými trendy ve výuce začátečníků klavírní hry a jejich vzájemnou komparací. Sleduje 

přednosti a zápory jednotlivých škol a hledá optimální způsoby rozvoje hry žáků-začátečníků. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Školy pro Začátečníky: 

Janžurová- Borová: Klavírní školička 

Böhmová-Grünfeldová-Sarauer. Škola pro začátečníky 

Šimková: Klavírní prvouka 

Janžurová: Škola pro začátečníky I.-IV. Díl 

Emonts: Evropská škola 

Kasschau:Teach me to play 

 
Metodické materiály: 
Borová, Milada: Příprava nadaných dětí předškolního věku ke klavírní hře, nakl. Panton 
Gregor, Vít: Klavír – černobílé tajemství interpretace, nakl. Karolinum 

Jůzlová, Věra: Práce u klavíru, Editio Supraphon 
Martienssen, Carl Adolf: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry, OpusBratislava 
Šimková, Ludmila: Základy klavírního tónopohybu, nakl. Panton 
Šimková, Ludmila, , Šimek, Otto: Síla a pohyb 
Tichá, Libuše: Slyšet a myslet u klavíru, nakl. AMU 
Timakin, Jevgenij Michajlovič: Výchova pianisty, Music Studio Rokycany 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metodika hlavního oboru II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

 

 

 

Požadavky na studenta 

Systematická individuální příprava a osvojení poznatků ze současných výukových materiálů používaných na ZUŠ 
u mírně pokročilých i pokročilejších žáků. 

Garant předmětu doc. Mgr. František Hudeček 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

50% 

Vyučující 

doc. Mgr. František Hudeček 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se zabývá současnými trendy ve výuce post začátečníků klavírní hry a jejich vzájemnou komparací. 

Sleduje přednosti a zápory jednotlivých škol a hledá optimální způsoby rozvoje hry žáků od mírné pokročilosti 

do stadia pokročilosti. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Polyfonní literatura – J. S. Bach:Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou, Malá preludia a fughetty 

Etudová literatura – Alba etud I.-III., Czerny: Op. 261, Osmitaktová cvičení, op. 849 

Sonatiny a ronda I. a II. 

Přednesová literatura: Čajkovskij:Album pro mládež, Schumann: Album promláděž 

Česká klasická i soudobá tvorba pro děti a mládež 

Metodické materiály: 
Borová, Milada: Příprava nadaných dětí předškolního věku ke klavírní hře, nakl. Panton 
Gregor, Vít: Klavír – černobílé tajemství interpretace, nakl. Karolinum 

Jůzlová, Věra: Práce u klavíru, Editio Supraphon 
Martienssen, Carl Adolf: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry, OpusBratislava 
Šimková, Ludmila: Základy klavírního tónopohybu, nakl. Panton 
Šimková, Ludmila, , Šimek, Otto: Síla a pohyb, Jc Audio 2010. 
Tichá, Libuše: Slyšet a myslet u klavíru, nakl. AMU 
Timakin, Jevgenij Michajlovič: Výchova pianisty, Music Studio Rokycany 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Asistentská praxe a její reflexe 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 

semestr 

3 ZS/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+26s kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 

ekvivalence 

Nejsou stanoveny 

Způsob ověření studijních 

výsledků 

zápočet 
Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 
 

Garant předmětu Mgr. Dinara Suleymanová 

Zapojení garanta do výuky 

předmětu 

 

Vyučující 

Mgr. Dinara Suleymanová 

Stručná anotace předmětu 

Smyslem reflektované praxe je seznámení studenta se základními znalostmi a dovednostmi žáků i učitele v 

hlavním oboru ve hře na nástroj na ZUŠ v rámci ŠVP, seznámení se s jeho obsahem v konkrétním prostředí 

školy, porozumění vytčeným činnostem i cílům a bude schopen při nich pedagogicky asistovat. Vycházet bude 

z obecně osvojených vědomostí z pedagogicko-psychologických disciplín, jakož i specializačních předmětů 

hudební psychologie, hudební pedagogika a metodika hlavního oboru. Na základní umělecké škole absolvuje 2 

hodiny týdně formou asistentské praxe, přičemž v samostudiu se seznámí se základními dokumenty školy, 

zejména RVP a ŠVP na konkrétní škole a v konkrétním předmětu (též v hudební nauce). Reflexe praxe přispěje 

ke komplexnímu pohledu na obsah předmětu hlavního oboru na ZUŠ a bude motivující k dalšímu navazujícímu 

studiu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Rámcově vzdělávací programy 

Školní vzdělávací program na konkrétní škole 

Franěk, M.: Hudební psychologie, Karolinum, 2007. 

Gregor, V.: Klavír-černobílé Tajemství interpretace, nakl. Karolinum 

Holas,M.: Didaktika profesionální hudební výchovy 

Holas, M.: Hudební pedagogika, AMU, 1990. 

Jůzlová,V.: Práce u klavíru, Editio Supraphon 

Sedlák, F.: Základy hudební psychologie, Praha 1990. 

Šimková,L.: Základy klavírního tónopohybu, nakl. Panton 

Šimková,L.:Síla a pohyb, Jc Audio, 2010. 

Tichá,L.: Slyšet a myslet u klavíru, nakl. AMU 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bakalářská práce I. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí učitel semináře 

Vyučující 

Konzultant, vedoucí práce 

Stručná anotace předmětu 

Diplomový seminář na katedře hudební výchovy. Informace o postupu zpracování diplomové práce, práce s 
literaturou, zadání úkolů. Požadavky dle vedoucího bakalářské práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Rešerše, práce s literaturou. Struktura bakalářské práce 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Bakalářská práce II. 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Bakalářská práce I. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí učitel semináře 

Vyučující 

Konzultant, vedoucí práce 

Stručná anotace předmětu 

Diplomový seminář na katedře hudební výchovy. Informace o postupu zpracování diplomové práce, práce s 
literaturou, zadání úkolů. Požadavky dle vedoucího bakalářské práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Rešerše, práce s literaturou. Struktura bakalářské práce 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Závěrečná redakce bakalářské práce 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+13s  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Bakalářská práce I. a II. 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky konzultace 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí učitel semináře 

Vyučující 

Konzultant, vedoucí práce 

Stručná anotace předmětu 

Průběžná kontrola zadávaných úkolů a připomínek, včetně požadavků na formální úpravu bakalářské práce. 
Plnění dle vedoucího bakalářské práce. Závěrečná redakce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Rešerše, práce s literaturou. Struktura diplomové práce 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Smíšený sbor 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1 ZS-3 LS 

Rozsah studijního předmětu 26 cvičení kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student se aktivně účastní zkoušek a absolvuje společné koncertní vystoupení. 

Garant předmětu doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

1. Talentová zkouška nových členů sboru 
2. Nácvik skladeb 
3. Nácvik skladeb 
4. Nácvik skladeb 
5. Nácvik skladeb 
6. Nácvik skladeb 
7. Nácvik skladeb 
8. Nácvik skladeb 
9. Nácvik skladeb 
10. Nácvik skladeb 
11. Nácvik skladeb 

12. Nácvik skladeb 
13. Nácvik skladeb 
Generální zkouška a vystoupení 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Repertoár sboru čerpá z různých zdrojů sborové literatury, snahou je upozornit studenty na stěžejní díla 
historického sborového repertoáru. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ženský sbor 

Typ předmětu PZ dop. ročník / 
semestr 

1 ZS-3 LS 

Rozsah studijního předmětu 26 cvičení kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

- 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Student se aktivně účastní zkoušek a absolvuje společné koncertní vystoupení. 

Garant předmětu Mgr. Elvira Gadžijeva 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

100% 

Vyučující 

Mgr. Elvira Gadžijeva 

Stručná anotace předmětu 

1. Talentová zkouška nových členů sboru 
2. Nácvik skladeb 
3. Nácvik skladeb 
4. Nácvik skladeb 
5. Nácvik skladeb 
6. Nácvik skladeb 
7. Nácvik skladeb 
8. Nácvik skladeb 
9. Nácvik skladeb 
10. Nácvik skladeb 
11. Nácvik skladeb 

12. Nácvik skladeb 
13. Nácvik skladeb 
Generální zkouška a vystoupení 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Repertoár sboru čerpá z různých zdrojů sborové literatury, cílem je přivést studentky k zájmu o stěžejní díla 
repertoáru ženských sborů. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin 

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 



Přehled personálního zabezpečení 

 
Garant studijního programu: doc. Mgr. František Hudeček 

 
Gadžijeva Elvira, Mgr. 
Holec Jan, PhDr., Ph.D. 
Horyna Martin, doc., PhDr., Ph.D. 
Hudeček František, doc., Mgr. 
Křenková Lucie, Mgr. 
Suleymanová Dinara, Mgr. 
Voříšek Martin, Mgr., Ph.D. 

 
Tučně jsou zvýrazněni garanti předmětů. 



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní umělecké 
školy 

Jméno a příjmení Elvira Gadžijeva Tituly Mgr. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ DPČ rozsah 8 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPČ rozsah 8 do kdy 0823 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

0 0 0 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Hlasová výchova I., II. 
Ženský sbor 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1998-2003 Státní akademie kultury - sbormistrovství a hudební výchova pro ZŠ a ŠŠ Charkov, Ukrajina. 
Nostrifikace diplomu magisterského programu HV pro ZŠ a SŠ a sbormistrovství na Univerzitě Karlově v Praze v 
roce 2006 
2011-2014 JCU - učitelství pro mateřské školy 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004-2005 učitelka MŠ při George Maison University, Fairfax, stát Virginie, USA 
Od 2006 - sbormistryně a pedagog volného času DPS Jitřenka (a přípravných sborů - celkem 170 děti) při DDM 
České Budějovice 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení Jan Holec Tituly PaedDr., Ph.D. 

Rok narození 1950 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 20 
 

do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 20 do kdy 0823 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Hudební pedagogika – garant (30%) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1973 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk - hudební výchova (PF Č. Budějovice) 
1977 - Učitelství pro lidové školy umění: hra na klavír (PF Č. Budějovice) 

2005 - doktorský program: Teorie hudební výchovy a pedagogika (UJEP v Ústí nad Labem) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1977 - 1982: lektor hry na nástroj 
1982 - dosud: odborný asistent KHV (Ph.D.) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 3 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 17 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 

Počet vedených obhájených disertačních prací: 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
 
 

Další publikace k zajišťovaným předmětům 

 
Škola hrou aneb dva tucty dobrých nápadů pro muzikantskou dílnu. Stran 37 s notovými příklady a ukázkami. 

MUZIKSERVIS, Praha 2000. 
 

Hrajeme si dobře na ozvěnu? Metodický materiál pro publikaci RAAbík – náměty pro tvořivé vyučování na1. 
stupni ZŠ. Stran 12. Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o. Domažlická 3, Praha 3. Praha 2000. 

Dětské nástroje v hudebních činnostech v MŠ. Metodický materiál pro publikaci RAAbík – náměty pro 
specifické činnosti z pohledu Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 



 

Metodické listy pro předškolní vzdělávání – listopad 2001, stran 16. Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o., 
Jeseniova 51, Praha 3, Praha 2001. 

 

Hudební výchova. In: Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ, s. 90 – 97. Nakladatelství RAABE, Praha 2006. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení Martin Horyna Tituly doc., PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1956 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

FF MU Brno, ústav hudební vědy DPP 8 hod. / semestr 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Teorie hudby I – garant, přednášející 
Dějiny hudby I – garant, přednášející 
Proseminář a seminář k dějinám hudby I. – garant, vede seminář 
Proseminář a seminář k dějinám hudby II. – garant, vede seminář 
Proseminář a seminář k dějinám hudby III. – garant, vede seminář 
Teorie hudby II – garant, přednášející, vede seminář 
Teorie hudby III – garant, přednášející, vede seminář 
Harmonie I – garant, přednášející, vede seminář 
Harmonie II – garant, přednášející, vede seminář 
Harmonie III – garant, přednášející, vede seminář 
Smíšený sbor – garant, vede seminář 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1975-1980 FFUK Praha, hudební věda 
2008 – Ph.D., FFUK Praha, ústav hudební vědy 
2015 – doc., FFMU Brno, ústav hudební vědy 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1980-2000 Státní vědecká knihovna České Budějovice, knihovník 
Od 2000, PF JU České Budějovice, odborný asistent, od 2015 docent, přednášené obory: teorie hudby, 
harmonie, dějiny hudby, analýza, vedení sboru 

Od 2019, ÚDU AV ČR, jpp 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 16 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 25 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
Hudební věda 2015 MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
  Sbírka barokních hudebních tisků z českokrumlovského kláštera, in: Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů 

a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura, České Budějovice, 2015, s. 241–249. ISBN 
978-80-86829-99-9 (100%) 



 Die Rosenberger und die Musik, in: Martin Gaži et al. (eds.) Die Rosenberger, eine mitteleuropäische 
Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 266-273. ISBN 978-80-87890-08-0 (100%) 

 Music in the Kingdom of Bohemia´s cities in the Rudolfine era, in: Czech Music Quaterly, 2015, č. 4, s. 28-31. 
ISSN 1211-0264 (100%) 

 Charles IV and music, Czech Music Quaterly, 2016, č. 4, s. 8-13. ISSN 1211-0264(100%) 

 Medieval Organ Tablature on a Manuscript Fragment from the National Museum Library, Musicalia, roč. 10, 
2018, č. 1-2, s. 6-20. ISSN 1903-7828 (100%) 

K problematice dějin hudební teorie dále např.: 

 Wenceslaus Philomathes: Musicorum libri quattuor / Čtyři knihy o hudbě, Praha: KLP, 2003, 166 s. (100%) 

 Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus, Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus – 
Dva středověké chorální traktáty z klášterní knihovny ve Vyšším Brodě, Praha: KLP, 2005, 93 s. (100%) 

 
K problematice dějin hudby dále např.: 

 Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti. Hudební věda, 2006, 48, č. 2, s. 117–134. ISSN 
0018-7003 (100%) 

 Česká reformace a hudba. Studie o bohoslužebném zpěvu českých nekatolických církví v období 1420–1620. 
Hudební věda, 2011, 48, č. 1, s. 5–40. ISSN 0018-7003 (100%) 

 Martin Horyna – Vladimír Maňas, Two mid-16th-century manuscripts of polyphonic music from Brno. Early 
Music, 2012, vol. 40, no. 4, s. 553–575. ISSN 0306-1078 (50%) 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení František Hudeček Tituly doc., Mgr. 

Rok narození 1951 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

- - - 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Hlavní obor I. – VI. 
Interpretační seminář 
Dějiny a literatura hlavního oboru I., II. 
Intonace pro praxi I., II. 

Údaje o vzdělání na VŠ 

Absolvent HAMU Praha 1977, obor hra na klavír 
Umělecká aspirantura 1987, HAMU Praha, školitel prof. Josef Páleníček 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

AUS VN Praha 7/1977-6/1978 
9/1978 dosud Pedagogická fakulta, od 1991 PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 2 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 39 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
Hra na klavír 1991 PF JU WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ   14 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

6 
2015 - Autorské CD (R. Schumann: Fantasie C dur op. 17, Toccata op.7, J. Brahms:4 balady op. 10, 3 valčíky 
z op. 39 č. 1 H dur, č. 2 E dur, č. 15 As dur), Vydavatel Jc – audio, Jiří Churáček, Netolice. Durata 69:34 
Všechna CD jsou na webových stránkách vydavatelství Jc- audio. 

 

2016 - Autorské CD (Chopin: Sonáty b moll op. 35, h moll op. 58), nahráno 17. - 18. ledna 2015, Vydavatel Jc- 
Audio, Jiří Churáček, Netolice. Durata 54:56. 

 
2016 - Autorské CD Slavné klavírní přídavky 1 
1 F. Mendelssohn-Bartholdy: Duetto op. 38 č. 6 
2 R. Schumann: Píseň lásky 



3 R. Schumann: Snění op. 15 č. 7 
4 F. Schubert: Moment musicaux op. 94 č. 3 
5. B. Smetana: Vzpomínka op. 4 č. 3 

6. B. Smetana: Přívětivá krajina op. 5 č. 3 
7. B: Smetana: Lístek do památníku op. 2 č. 2 
8. B: Smetana: Polka g moll op. 8 č. 2 

9. A. Dvořák: Humoreska Ges dur op. 101 č. 7 
10. F. Chopin: Mazurka B dur op. 7 č. 1 
11. F. Chopin: Mazurka D dur op. 33 č. 2 
11. F. Chopin: Etuda Ges dur op. 25 č. 9 
12. F. Chopin: Etuda E dur op. 10 č. 3 
13. F. Chopin: Nocturno e moll op. 72 č. 1 
14. F. Chopin: Valčík e moll op. posth. 
Total time 49:01, nahráno 13. – 14. června 2015, aula JU, vydáno 2016, 
Vydavatel Jc – audio, Jiří Churáček, Netolice 

 

Autorské CD Slavné klavírní přídavky 2, (Chopin: Polonéza As dur op. 53, Liszt: Consolation č. 3, Elegie op. 3, 
Moment musical op. 16 č. 3, Händel: Arie, Bach: Chorál, Siciliano, Ravel: Pavana za zemřelou infantku, 
Prokofjev: Preludium op. 12 č. 7, Paderewski: Menuet, Debussy: Potopená katedrála, Dívka s vlasy jako len, 
Ohňostroj), durata 64:04, natočeno 13. – 14. 6. 2015, vydáno 2016. Vydavatel Jc-audio, Jiří Churáček, 
ID JC/CD013 

 

2019 – Autorské CD (Suk, Chopin, Mendelssohn-Bartholdy, Debussy, Liszt) 

J. Suk: Jaro op. 22a, Idylky op. 7, F. Chopin: Nocturno c moll, Valse As dur op. 69 č. 1, Nocturno cis moll, Valse 
cis moll op. 64 č. 2, F. Mendelssohn-Bartholdy:Barcarolla Fis dur, C. Debussy: Svit luny, F. Liszt Vlase- 
impromtu As dur, Consolation č. 2 E dur, Funérailles) 
Total time: 71:26, Natočeno 13. a 14. dubna 2018, aula PF JU, klavír Bechstein 
Vydavatel: MgA. Jiří Churáček – JC-Audio, Netolice. 
ID JC/CD 014 

 

Všechna CD jsou na webových stránkách vydavatelství Jc- audio. 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení Lucie Křenková Tituly Mgr. 

Rok narození 1992 typ vztahu k VŠ DPČ rozsah 8 do kdy 0823 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

DPČ rozsah 8 do kdy 0823 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

0 0 0 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Hudební psychologie 
Hudební pedagogika 
Asistentská praxe a její reflexe 

Údaje o vzdělání na VŠ 

2015 Pedagogická fakulta JU 
Konzervatoř České Budějovice 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice - učitelka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní 
umělecké školy 

Jméno a příjmení Dinara Suleymanová Tituly Mgr. 

Rok narození 1951 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 30 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 30 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Improvizace 1, 2 

Údaje o vzdělání na VŠ 

1983 – 1986 Ruská akademie hudby Moskva, odborná asistentka hry na klavír 
1984-86 – umělecká aspirantura, Institut sester Gněsinych, Moskva, obor hra na klavír 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1986 – 1994 Moskevský pedagogický institut, odborná asistentka hry na 
klavír 1986 – 1994 Moskevská škola Gněsinych, pedagog hry na klavír 

1995 – dosud Konzervatoř v Českých Budějovicích, vyučující hlavního oboru  hra na klavír 
2000 – dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborná asistentka hry na klavír na katedře 

hudební výchovy Pedagogické fakulty 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 
 

Počet vedených obhájených diplomových prací: 2 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 
   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

 

Rok 2015 
25. 8. Klavírní recital (Čajkovskij: Roční doby, Velká sonáta C dur), Konzervatoř, Kazaň,Rusko 

 

16. 3. Klavírní recital (Bach: Partita č. 2 c moll, Beethoven: Sonáta A dur op. 101, Klavírní transkripce F. Liszta), 
pořadatel Filharmonie G. Mahlera, Jihlava 

 

Rok 2016 



6. 3. Koncert s Olgou Romankou (vítězkou mez. pěvecké soutěže M. Calas v Rio de Janeiro), pořadatel JKF 
Koncertní síň O. Jeremiáše, České Budějovice 

 

Rok 2017 
 
 

20. 7. Klavírní recital (program Beethoven: Sonáta A dur op. 2 č. 2, Schumann: Noveleta D dur op. 21 č. 8, 
Rachmaninov: Sonáta b moll), Kazaň, RSFSR, sál Galerie výtvarných umění (Muzej izobrazitelnogo iskustva), 
pořadatel Galerie, Rusko 

 

Rok 2018 
1. 1. 2018 Novoroční recital (J. S. Bach: Partita c moll, J. Haydn: Velká sonáta Es dur, P. I. Čajkovskij: Sonáta C 
dur), Moskva, koncertní sál „Technopolis Moscou“, pořadatel Technopolis Moscou 

 

15. 8. 2018 Klavírní recital (program Beethoven: Sonáta f moll op. 2 č. 1, Schumann: Symfonické etudy op. 
13, Čajkovskij: Roční doby), Kazaň, RSFSR, sál Galerie výtvarných umění (Muzej izobrazitelnogo iskustva), 
pořadatel Galerie, Rusko 

Působení v zahraničí 
 

Podpis  Datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního 
programu 

Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základníumělecké 
školy 

Jméno a příjmení Martin Voříšek Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy 1223 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy 1223 

Další současná působení jako akademický pracovníkna 
jiných VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

- - - 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Dějiny hudby II - garant, přednášející 
Proseminář a seminář k dějinám hudby II. – vede seminář 
Dějiny hudby III - garant, přednášející 

Proseminář a seminář k dějinám hudby III. – vede seminář 
Dějiny populární hudby a jazzu - garant, přednášející, vede 
seminář  
Hudební psychologie - garant, přednášející 
Údaje o vzdělání na VŠ 

2008 - Ph.D., ústav hudební vědy, FF MU v Brně, teorie a dějiny hudby (školitel prof. Miloš Štědroň) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000-2002, Státní hrad a zámek Český Krumlov, civilní služba (1,5 roku) 
od r. 2002 - odborný asistent na PF JU v Českých Budějovicích, přednášené obory: dějiny hudby, dějiny 
nonartificiální hudby, etnická hudba, soudobé kompoziční techniky, hudební estetika, hudební psychologie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 13 (od r. 2004) 

Obor habilitačního řízení 
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací 
bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ   14 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti zaposledních 5 let: 

  Hudební praxe. in: PAVELEC, Petr, SLAVKO, Pavel [eds.]. Metodika pro přípravu a realizaci historicky 
poučených festivit v prostředí hradů a zámků – I. Praha, Národní památkový ústav, 2015, s. 77-94. ISBN 978- 
80-87890-16-5 (100%) 

  Vídeňské singspiely v Českém Krumlově : K divadelnímu životu schwarzenberského dvora na sklonku 18. 
století. in: Hudební věda, 2016, č. 2-3, s. 187-222. ISSN 0018-7003 (100%) 

  Hudba na českokrumlovském zámku v létě roku 1780 : Den v životě Antonína Jünglinga, schwarzenberského 
hudebníka a úředníka. in: Hudební věda, 2018, č. 2, s. 117-142. ISSN 0018-7003 (100%) 

 Ke každodennosti dvorního hudebníka v 2. polovině 18. století : Život a smrt Antonína Jünglinga, 
schwarzenberského hudebníka a úředníka. in: Hudební věda, 2018, č. 3-4, s. 265-298. ISSN 0018-7003 (100%) 

 dramaturgie Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově (včetně spartace nově premiérovaných skladeb ze 
schwarzenberské hudební sbírky), ročníky 2017, 2018 (100%); ročník 2017 certifikován v RUV v oblasti 
„tvůrčí dramaturgie“ s kategorií velikosti „dramaturgie velkého mezinárodního nebo národního festivalu 
nebo projektu“, r. 2018 v procesu certifikace 



K problematice hudební historie, teorie a nonartificiální hudby dále např.: 

  Kapela schwarzenberské gardy. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova : Historicko- 
vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2010, 154 s. ISBN 978-80-904545-2-1 (100%) 

 Traditional Jazz Studio a formování "české školy tradičního jazzu" v šedesátých letech; Česká revivalistická 
scéna v sedmdesátých a osmdesátých letech. in: SMETÁČEK, Pavel. Jsem asi umí(r)něným tradicionalistou. 
Praha: Martin, 2008, s. 419-432. ISBN 80-85955-33-4 (100%) 

  Czech Jazz Up To 1948. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 2010, č. 1, s.35-45. 
ISSN 1211-0264 (100%) 

  Baroque Castle Theatre In Český Krumlov. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 
2010, č. 4, s. 10-20. ISSN 1211-026 (100%) 

  Hudební nástroje v expozici Hradního muzea v Českém Krumlově. in: Muzikologické fórum, Praha: Česká 
společnost pro hudební vědu, 2012, č. 1, s. 70-76. ISSN 1805-3866 (100%) 

Působení v zahraničí 

1998 - semestrální stipendijní pobyt na St. Cloud State University, MN, USA (zaměření na etnickou hudbu, 
dějiny jazzu a americké hudby) 

Podpis  Datum  

 

 

  



Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 
a u magisterského a doktorského studijního programu 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 
výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 
oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

    

    

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného 
bakalářského a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s 
praxí 

Období 

Fakultní školy 
EU OP VVV 

Spoluřešitel projektu IPUP (Inovace přípravy učitelů pro 
praxi) - koordinátor na katedrách v KA (klíčová aktivita) 1-4 
– dr. Holec 

2018-2020 

   

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se 
studijním programem 

Česká společnost pro hudební vědu – doc. Horyna, Mgr. Voříšek 
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie und Liturgik – doc. Horyna 
Člen redakční rady časopisu Hudební věda – doc. Horyna 
Ústav dějin umění AV ČR – vědecký pracovník – doc. Horyna 
Dramaturg Festivalu komorní hudby Český Krumlov – Mgr. Voříšek 
Předseda Nadace barokního divadla v Českém Krumlově – Mgr. Voříšek 
Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) – doc. Hudeček 
Nahrávací a koncertní činnost pro RUV – doc. Hudeček, Mgr. Suleymanová 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Katedra spolupracuje v rámci průběžných praxí (náslechových i rozborových) se Střední pedagogickou školou 
v Prachaticích a Druhou soukromou základní uměleckou školou, jakož i Základní uměleckou školou B. 
Jeremiáše v Českých Budějovicích. Na bakalářském stupni počítá i s asistentskou praxí tamtéž. Náslechově 
využijeme i nabízené spolupráce s Domem dětí a mládeže, jejichž vedoucí je rovněž naše externí 
spolupracovnice (Mgr. Elvira Gadžijeva). 

  



Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému 

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia 
požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 
školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní zejména tyto funkce: 

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona; 
b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona; 
c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství. 

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 
informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti a 
odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

IS STAG je vyvinut a udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. Pro uživatele z JU je dostupný přímo na adrese 
https://wstag.jcu.cz/portal/, případně prostřednictvím odkazů z hlavních stránek webových portálů JU a fakult. Systém 
IS STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS STAG je realizováno 
prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým přístupem integrovaným v portálu 
GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce fakulty, správce katedry a rozvrhářů. Na portálu 
jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty a vyučující. Portálové rozhraní je realizováno v českém a 
anglickém jazyce. Systém se dynamicky vyvíjí a pružně reaguje na aktuální potřeby, ať už vyvolané změnami legislativy 
nebo očekáváními či potřebami uživatelů. 

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém Hodnocení 
akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál LMS Moodle a obsahuje výstup 
pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně. 

IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení (elektronická přihláška ke studiu, anotace studijních programů a vizualizace 
studijních plánů) až po vydání diplomu, včetně organizace průběhu studia (tvorba rozvrhů, přihlašování ke zkouškám, 
evidence studijních výsledků apod.). Studijní oddělení fakult na základě údajů evidovaných v IS STAG provádějí 
administrativní úkony související s příjímacím řízením, zápisy do studia, studiem, přerušením i ukončením studia. Pravidla 
využívání IS STAG pro účely agendy studia ze strany studentů, studijních oddělení, vyučujících a garantů jsou stanovena 
Studijním a zkušebním řádem JU. 

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze použít i 
hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce propojena s IS STAG a 
jsou jejím prostřednictvím odesílány dokumenty studentům a uchazečům poštou, datovou schránkou, e-mailem anebo 
jsou zobrazovány na portále IS STAG. 

Přístup ke studijní literatuře 

Přístup ke studijní literatuře je v první řadě zajištěn Akademickou knihovnou JU (AK JU), což je pracoviště s celouniverzitní 
působností. 

Knihovní fond AK JU pokrývá všechny obory, které jsou na JU vyučovány. Knihovní fond čítá přes 400 000 knihovních 
jednotek, tj. monografií, vázaných ročníků periodik, kvalifikačních prací a map. Nejvíce využívané části fondu jsou 
přístupné uživatelům přímo v tzv. volném výběru, organizovaném podle vědních oborů. K dispozici je také cca 600 titulů 
tištěných periodik. 

Doplňování a aktualizace knihovního fondu probíhá ve spolupráci s garanty jednotlivých oborů, případně přímo s 
vyučujícími, kteří znají informační potřeby svých studentů. Akvizice je financována vícezdrojově, tedy z institucionálních 
nebo grantových prostředků součástí JU a zároveň z rozpočtu AK JU. Cíleně se doplňují nové informační zdroje pro 
všechny obory zastoupené na JU, zvláštní pozornost se věnuje těm, které na JU začínají a nemají tedy dostatečnou 
informační podporu, často i nákupy z antikvariátů či odkupy knihoven významných osobností. Zároveň se dokupují 
potřebné exempláře u nejvíce žádaných zdrojů. 

Hlavní budova AK JU je moderním informačním pracovištěm velmi dobře vybaveným potřebnými technologiemi pro 
poskytování široké nabídky služeb svým uživatelům. Použitá technologie RFID umožňuje klasické i samoobslužné 
půjčování a vracení knih, 500 studijních míst v různých typech studoven včetně individuálních nabízí prostor pro nerušené 
studium 6 dní v týdnu v celkovém rozsahu 67 hodin. Více než 100 PC pro potřeby uživatelů zaručuje snadnou dostupnost 
elektronických informačních zdrojů přímo v budově AK, dostatek multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování 

https://wstag.jcu.cz/portal/


je možné využívat pohodlně v bezhotovostním režimu. V hlavní budově AK je také moderně vybavená PC učebna, která 
je využívána ke kurzům zaměřeným na efektivní práci s EIZ a určeným studentům všech stupňů studia. Výuku  zajišťují 
speciálně vyškolení pracovníci AK JU. 

Kromě AK JU mohou studenti využívat též fakultní knihovny Teologické fakulty JU a která je přístupná studentům všech 
fakult JU bez omezení, a dále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. 

Přehled zpřístupněných databází 

Dostupnosti elektronických informačních zdrojů je na JU věnována zvláštní pozornost. Finanční podporu pro tyto 
mimořádně nákladné, ale nezbytné zdroje informací pro výuku a výzkum získává JU již řadu let z programů, které byly 
pro tyto účely vypisovány MŠMT (INFOZ, OP VaVpI, Informace-základ výzkumu). Další potřebné zdroje a také nástroje na 
práci s nimi (vyhledavač EDS, citační manažer CitacePro, nástroj na práci s e-periodiky EZB aj.) pak JU financuje plně ze 
svého rozpočtu. JU byla v minulosti zapojena v 11 projektech na přístup k EIZ, na ně od roku 2018 navázala účastí v 
projektu CzechELIB, která zaručuje dostupnost těchto špičkových zdrojů informací i v letech 2018 - 2022. Aktuálně 
přístupné i plánované EIZ pokrývají všechny obory, které jsou na JU akreditovány a využívat je lze nejen v rámci kampusu 
JU, ale prostřednictvím VPN jsou uživatelům na JU k dispozici prakticky bez omezení. Seznam všech databází 
zpřístupněných AK JU: http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy. 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. Tuto otázku upravuje také opatření děkana 
č. 12/2018, které ukládá povinnost provést antiplagiátorskou kontrolu vedoucímu příslušné kvalifikační práce. 

 

E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací nebo jiných 
písemných prací vypracovávaných studenty. 

http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy


Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 
programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, Dukelská 9 a U Tří lvů, 371 15 České 
Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách v historické i nové části města, se speciálním zázemím pro 
umělecké a sportovní výukové a trenérské činnosti. Výukové kapacity jsou založeny na 64 posluchárnách, učebnách 
a seminárních místnostech s celkovou kapacitou 2 181 míst. Dále je k dispozici 9 laboratoří (1 se speciálním zařízením 
pro 3D tisk, 1 laboratoř funkční diagnostické zátěže), speciální zařízení pro výtvarnou tvorbu (sádrovna, tavba skla, 
keramické dílny, modelovna, serigrafie), výstavní galerie, multifunkční aula s koncertním křídlem (kapacita 200 osob), 
sportovní areál s nově rekonstruovanou sportovní halou, 2 tělocvičny v budovách v centru, loděnice. V budově 
Jeronýmova je nově zrekonstruované technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety. 
Katedra hudební výchovy sídlí v budově U Tří lvů, kde zároveň probíhá i výuka. 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu 0 Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu 0 Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

--- 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2 
Studijního a zkušebního řádu JU. JU poskytuje uchazečům o studium a studentům informační, poradenské a 
podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů vpraxi. 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako důležitou 
součást své společenské odpovědnosti. Specificky jsou upraveny podmínky pro studium v průběhu uznané doby 
rodičovství, studium studentů se specifickými potřebami a studium sportovních reprezentantů (SZŘ JU čl. 11 až 13 
a navazující opatření rektora). 

JU poskytuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na JU 
pro studenty se specifickými potřebami, přičemž: 

a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně závazných 
právních předpisů, 

b) zajišťuje poučený a lidskou důstojnost respektující přístup všech svých zaměstnanců ke studentům a 
uchazečům se specifickými potřebami, 

c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického 
života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků. 

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit směřujících 
k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium a studentů 



se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 2012 Centrum 
podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované pracoviště s 
celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými potřebami jsou v 
souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým 
školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami (dále 
jen „metodický standard“): 

A. studenti se zrakovým postižením (A1. uživatelé zraku, A2. uživatelé hmatu/hlasu), 
B. studenti se sluchovým postižením (B1. uživatelé mluveného jazyka, B2. uživatelé znakového jazyka), 
C. studenti s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin), 
D. studenti se specifickými poruchami učení, 
E. studenti s poruchou autistického spektra, 
F. studenti s jinými obtížemi. 

Prostřednictvím Centra poskytuje JU těmto cílovým skupinám veškeré podpůrné služby vymezené v metodickém 
standardu. Jmenovitě se jedná o: časovou kompenzaci, individuální výuku, organizační opatření, osobní asistenci, 
prostorovou orientaci, přepisovatelský servis, režijní opatření, studijní asistenci, tlumočnický servis, zapisovatelský 
servis, zpracovávání studijní literatury. Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů a norem JU (Studijní a 
zkušební řád JU, Opatření rektora). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami podporu 
i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, jako je např. ubytování či doprava. 
Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské služby, a to zejména v oblastech studia, 
sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 

Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských i 
doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům o studium. 

Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami určené 
ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V případech hodných 
zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz Stipendijní řád JU, čl. 7). 

Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní a zkušební 
řád JU, čl. 12, a Opatření rektora). Student se specifickými potřebami má v případě svého objektivně nepříznivého 
zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož 
i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, a to za podmínky, že v této době 
studium nepřeruší. 

Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv osob 
se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu základních práv 
a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Zásady 
obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů. Pracovníci JU jsou na 
základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu ke studentům se 
specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je třeba osvojit si 
nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické odlišnosti, jsou pak 
zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra. 

 
Veškerá podpůrná opatření jsou individuálně indikována odbornými pracovníky Centra na základě výstupů funkční 
diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku každého 
semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým studentům se 
specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra. 



Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze 
státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Pro JU irelevantní. 



Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 
Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Současné pojetí učitelské přípravy je založeno na vyrovnávání podílu oborových, oborově didaktických a 
pedagogických znalostí s narůstajícími vazbami na praxi, resp. na dovedností složku přípravy. Program ve svém 
dalším rozvoji musí reagovat na aktuální trendy ve středním školství, které charakterizuje několik požadavků 
praxe. Předně se jedná o potřebu posílení výchovné role učitele v měnící se společnosti. Současné krizové jevy 
předurčují střední škole změnu výchovných i vzdělávacích priorit. Narůstají tak přirozeně také požadavky a nároky 
na učitele. Objevuje se potřeba zvládat podporu osobnostních a sociálních kompetencí žáků, nastává nutnost 
specifikovat a diferenciovat přístupy a strategie pro práci s žáky s rozmanitými specifiky (poruchy učení, poruchy 
chování, poruchy autistického spektra aj.), s žáky se sociálně a kulturně odlišného prostředí, narůstá požadavek 
dovést pozitivně intervenovat do zdravého životního stylu současné středoškolské mládeže i do oblasti prevence 
jejich rizikového chování. Učitelská příprava tak zohledňuje výrazněji výchovné, kázeňské a osobnostně a sociálně 
kultivující aspekty školní edukace. Zároveň proměnou prochází i vzdělávací role školy. Ta ztrácí postupně svou 
dominantní kvalifikační roli a stává se stále více místem pro objevování, podporu a rozvoj všestranných 
kompetencí žáka střední školy. Škola „objevující žáka jako adresáta edukace“ vyžaduje ovšem učitele připraveného 
na uplatnění těchto nových přístupů v praxi. 

Rozvoj studijního programu se proto promítá do následujících oblastí: 

o Udržování vysoké kvality teoretické přípravy studentů v souladu akademickou tradicí univerzitního vzdělávání 
učitelů středních škol. Struktura studijních plánů jednotlivých specializací i pedagogicko- psychologické složky 
je tvořena základními teoretickými disciplínami, jejichž výuka vychází z vědecké a další tvůrčí činnosti 
akademických pracovníků a z aktuálních vědeckých poznatků. Cílem je poskytovat frekventantům studia 
ucelený poznatkový rámec, který zabezpečuje vědeckost a aktuálnost jejich vzdělávání. Kvalita tvůrčí činnosti 
garantů klíčových disciplín teoretického základu bude pravidelně vyhodnocována a podporována jako klíčový 
prvek rozvoje programu. Perspektivně bude program směřován k využívání grantových aktivit podporujících 
vědecký výzkum reality střední školy a profese středoškolského učitele (projekty TA ČR, GA ČR). 

o Uplatňování pedeutologického hlediska v přípravě, vycházející z modelů profese učitele střední školy. V rámci 
pedagogicko-psychologické složky přípravy a oborových didaktik budou identifikovány a rozvíjeny 
kompetence budoucích učitelů, potřebné pro zvládání širokého spektra jejich profesních činností. Z 
rozvojového hlediska bude podporována realizace „pedagogických“ projektů (např. v rámci OP VVV) 
zaměřených na zkvalitňování osobnostních a sociálních kompetencí posluchačů. 

o Zvýrazňování praxeologických aspektů přípravy. V rámci rozvoje programu bude podporován nárůst počtu 
spolupracujících středních škol, vytvoření sítě těchto pracovišť, zkvalitňování mentorské role uvádějících 
učitelů (využívání projektů OP VVV). Podporováno bude vyšší zapojování odborníků z praxe a vynikajících 
učitelů do výuky a vedení studentů k evaluaci a autoevaluaci vlastního protopedagogického působení. 

o Podpora zahraničních mobilit a využívání prvků internacionalizace ve výuce. Podporovaným trendem bude 
nejen nárůst výjezdů a příjezdů studentů i akademických pracovníků, ale vytváření společné platformy (např. 
předmětů v anglickém či německém jazyce), kde by se ve společné výuce setkávali čeští a zahraniční studenti 
a společně v procesech formálního i informálního vzdělávání rozvíjeli své jazykové a interkulturní 
kompetence. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Specializace bude otevírána průměrně pro skupinu max. 10 studentů. 
Počet uchazečů může být v souvislosti s demografickým vývojem v ČR mírně modifikován. 



Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Přímé profesní uplatnění absolventa zaměřeno na edukační práci učitele na středních školách a na základních 
uměleckých školách. Absolvent studia má ale také základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských i 
neškolských zařízeních. Je též kvalifikován pro činnosti instruktora příslušného oboru ve střediscích volného času. 

 
 
Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání regulovaného 
povolání učitele na střední škole, a to v edukační práci především se zaměřením na předměty absolvované 
oborové přípravy. 



 


