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Úvod 

 

 Předkládaná koncepce navazuje (ideově i textově) na předchozí koncepci rozvoje pracoviště 

na roky 2013-15, na níž se předkladatel podílel jako spoluautor a následně i na její realizaci ve 

funkci zástupce vedoucího Ústavu hudební vědy FF UK (dále ÚHV). Koncepce vychází 

z přesvědčení o nutnosti dlouhodobého plánování profilu univerzitního pracoviště, jež má více než 

stoletou tradici a zároveň ambice podílet se na současném vědeckém diskursu. Předkládaná 

koncepce zároveň reaguje jak na dosažené změny, tak i aktuální celkové směřování fakulty, situaci 

ve financování vysokých škol a vědy v ČR a na personální složení pracoviště. 

 Hlavním cílem koncepce je rozvíjení ÚHV jako vědecko-pedagogického pracoviště, kde 

výuka oboru hudební věda směřuje především k vědecké práci, jakkoliv přirozeně počítá i s širším 

uplatněním absolventů. ÚHV je jediné univerzitní muzikologické pracoviště v ČR, které v rámci 

výuky i výzkumu skutečně pokrývá oblasti od středověku až po současnost, s těžištěm v hudební 

kultuře evropské, ale i s mimoevropskými přesahy. Považuje proto za svou povinnost tuto svého 

druhu excelenci rozvíjet a tím i přispívat k jedinečnému charakteru FF UK. Vzhledem ke specifické 

povaze předmětu studia hudební vědy (hudba, hudební kultura, hudba v kultuře) a k souvisejícím 

potřebám oborového výzkumu, zajišťují kmenoví pracovníci ÚHV výuku jednak propedeutických 

disciplín (např. hudebně-teoretické předměty, hudební paleografie, ediční problematika) a jednak 

historicky, sociologicky, etnograficky a kulturně analyticky orientovaných předmětů. Hlavním 

předmětem svého studia spadá ÚHV především do fakultou nově uvažované osy Svobodná umění, 

svým výrazným historiografickým rozměrem však zároveň i do osy Společnost v pohybu a částečně 

i Areálová studia (zejména etnomuzikologií). 

 Prioritou koncepce je posílení tohoto profilu pracoviště, důraz na vědeckou činnost a kvalitu 

výsledků, zprostředkovávání orientace v aktuálním oborovém diskursu a specifických 

metodologických přístupech, které se ve třech hlavních pěstovaných oblastech (hudba před rokem 

1600, novější hudba, současná hudební kultura) navzájem značně liší. Klíčovým nástrojem pro 

dosažení tohoto cíle jsou nově podávané akreditace oboru hudební věda v bakalářském i 

magisterském stupni (jedno i dvouoborové) a důraz na získávání vědeckých grantů. Třebaže 

personální obsazení ÚHV je nevelké, cílem koncepce je také rozvíjení interdisciplinární spolupráce 

(k níž povaha oboru hudební vědy přirozeně inklinuje) a pokračování v úsilí o širší společenskou 

působnost pracoviště. Podobně i směrem k fakultě je cílem aktivní podíl na diskusi a řešení 

celofakultních otázek, včetně přípravy společného studijního základu a nových studijních programů. 

 

 

Personální situace 

 

 V současnosti působí na ÚHV dvě profesorky s plným úvazkem, dva docenti (jeden a půl 

úvazku), čtyři odborní asistenti (tři plné a jeden poloviční úvazek) a dva asistenti na plný úvazek. 

Toto složení odpovídá obecným podmínkám akreditace a zároveň umožňuje zajištění její kvalitní 

realizace ve všech stupních. Celkové minimální personální obsazení pracoviště nutné pro dobíhající 



i nové akreditace v bakalářském i magisterském stupni představuje 8 vědecko-pedagogických 

úvazků. Je to však skutečné minimum, které má své nevýhody zejména s ohledem na týmovou 

vědeckou práci a související grantové možnosti (viz níže). Současný stav 9 úvazků je vzhledem 

k probíhající generační výměně na pracovišti a mateřským dovoleným nutný; s případnou redukcí 

na 8 úvazků, závisející v neposlední řadě na finančních možnostech fakulty, je v koncepci počítáno 

od roku 2017.  

 Struktura odborného zaměření jednotlivých pracovníků vyhovuje potřebám akreditace, 

v perspektivě dalšího rozvoje však představuje problém důchodový věk pracovníků-specialistů na 

19. století. Zajištění kontinuity výuky je proto jednou z hlavních priorit koncepce, stejně jako 

podpora dalšího akademického růstu současných asistentů a odborných asistentů (očekávané 

habilitace M. Niubo a L. Hlávkové). Podíl doktorandů a zejména externistů může za současné 

nepříznivé finanční situace tvořit jen skrovný doplněk výuky, důraz bude proto kladen na využívání 

mezioborové nabídky a mezifakultní spolupráce. 

 

Od roku 2016 se předpokládá působení těchto pedagogických pracovníků: 

◦ Dějiny hudby před rokem 1600 

 Mgr. Jan Baťa, Ph.D.  

 Doc. PhDr. David Eben, Ph.D. 

 PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. 

◦ Dějiny novější hudby 

 Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 

 Prof. PhDr. Marta Ottlová 

 Mgr. Marc Niubo, Ph.D. 

◦ Současná hudební kultura  

  Mgr. Tereza Havelková 

  Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. 

◦ Hudebně-teoretická propedeutika 

 Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. 

 PhDr. Miroslav Pudlák, CSc. 

 

 

Pedagogická činnost 

 

 Koncepce vychází z premisy o zásadním významu pěstování kvality, jejíž hlavní indikátory 

spatřuje v zapojení pedagogů a studentů do výzkumu a v míře úspěšnosti absolventů. Znalosti a 

kompetence absolventů jednotlivých stupňů studia by měly odpovídat diskutovanému dokumentu 

Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání: http://qram.reformy-msmt.cz/download-

document/ov_umeni-a-vedy-o-umeni 

 

V současné době jsou akreditovány tyto formy studia oboru hudební věda: 

- Bc. (jednooborové, dvouoborové) 

- NMgr. (jednooborové, dvouoborové) 

- Ph.D. (v češtině, v AJ nebo NJ) 

http://qram.reformy-msmt.cz/download-document/ov_umeni-a-vedy-o-umeni
http://qram.reformy-msmt.cz/download-document/ov_umeni-a-vedy-o-umeni


 

 Nově podávané akreditace (předpokládaná účinnost od akademického roku 2016/17) 

zohledňují dosavadní zkušenosti i zpětnou vazbu od studentů ze strukturovaného studia, posilují 

návaznost předmětů a vytvářejí prostor pro jeho prohloubení s ohledem na zmiňované tři hlavní 

oblasti bádání. Podpořeny jsou také ty prvky výuky, jež jsou pro FF UK i hudební vědu zde 

pěstovanou charakteristické a pro kvalitní vzdělání nezbytné, totiž vysoký podíl seminární výuky a 

individuální přístup ke studentům. V souladu s tezemi Strategického plánu bude zvýšeno i kreditové 

ohodnocení souvisejících předmětů, podobně jako zvýšení významu exkurzí a praxe ve studijních 

plánech. Nové akreditace ani dlouhodobější vize pracoviště nepředpokládají, v souladu se 

stávajícími plány vedení fakulty i vývojem demografické křivky,  výraznější navyšování počtu 

studentů než jen v řádu jednotek. 

 

 ÚHV je aktivně zapojen do programu Erasmus a podporuje studentskou i pedagogickou 

výměnu. Pedagogové ÚHV se podíleli či podílejí na výuce pro program ECES, Letní školy 

středoevropské historie a kultury SIAS, Letní školy slovanských studií. Dle aktuálního zájmu a 

možností budou vypisovány oborové kursy v cizích jazycích, zejména v angličtině. Podobně 

koncepce počítá s přednáškami a workshopy domácích i zahraničních hostů-odborníků z oblasti 

hudební vědy a spřízněných disciplín. Iniciativa vedení FF UK v případě podpory zahraničních 

hostů je vnímána jako důležitý krok pro prohloubení internacionalizace a další zkvalitnění výuky. 

 

 Předkládaná koncepce i nadále počítá s aktivním zapojením do programů celoživotního 

vzdělávání, zejména s realizací vlastního přednáškového cyklu v rámci Univerzity třetího věku a 

specializovaného kurzu Seznámení s hudební vědou, který je určen nejen budoucím studentům 

oboru, ale i širšímu okruhu zájemců, a který lze dále rozvíjet. 

  

 Podpora studentských vědeckých aktivit tvoří jeden z důležitých aspektů pedagogické 

činnosti. Od roku 2009 organizuje každoročně ÚHV (ve spolupráci s Kabinetem hudební historie 

EÚ AV ČR) Studentskou muzikologickou konferenci, kde jsou prezentovány nejlepší výsledky 

studentské práce a kde mají studenti možnost získat zkušenosti důležité pro další vědeckou činnost. 

Tato aktivita bude dále rozvíjena, stejně jako podpora studentů v získávání grantů, v účasti na 

významných oborových konferencích a v publikování prací v odborných periodikách. 

  

 

Vědecký rozvoj 

 

 ÚHV je respektovaným badatelským pracovištěm spolupracujícím s řadou výzkumných 

institucí a badatelů doma i v zahraničí. Profiluje se především výzkumem v oblastech hudby před 

rokem 1600, hudebního divadla 18.-20. století a současné hudební kultury (evropské i 

mimoevropské). Většina pracovníků ÚHV se pravidelně účastní mezinárodních oborových 

konferencí, publikuje v domácích i zahraničních periodikách, je členy redakčních rad domácích i 

zahraničních periodik a řešiteli českých i mezinárodních grantových projektů. V rámci fakultních 

časopisů se ÚHV podílí na vydávání recenzovaného oborového časopisu Miscellanea musicologica 

(dnes součástí řady AUC PH). 



 Již v úvodu textu byl naznačen vztah pracoviště k ideovým osám, jak je nastínil Strategický 

plán (zejména Svobodná umění a Společnost v pohybu), k nimž povaha oboru ale i zde pěstovaného 

výzkumu inklinuje. Z hlediska transversálních témat jsou „město“ i „migrace“ v centru současných 

badatelských projektů pracoviště (viz např. projekt Musical Culture of Silesia before 1741 (2010-

2011) či nejnovější výstupy z konference Itineraries of Music Manuscripts and Prints in Modern 

Europe, Ljubljana 2014) a i nadále jim bude věnována pozornost. V zájmu oboru i pracoviště je 

rovněž podíl na projektech digitalizačních, které Strategický plán zmiňuje. 

 Vzhledem ke specifické povaze předmětu výzkumu (hudba, hudební kultura, hudba ve 

společnosti/kultuře) je nezbytné rozšiřovat i prohlubovat specializace jednotlivých pracovníků a 

zároveň pokračovat ve spolupráci s dalšími oborovými i mimooborovými pracovišti v rámci FF UK 

i mimo ně (v současnosti např. Katedra divadelní vědy, Katedra filmových studií, Ústav české 

literatury a komparatistiky, Etnologický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií, Katedra 

pomocných věd historických a archivního studia, Česká společnost pro výzkum 18. století, Národní 

knihovna ČR, Národní muzeum, ze zahraničních zejména Uniwersytet Warszawski, Université Jean 

Monnet Saint-Étienne) 

 Další rozvoj pracoviště a zvýšení jeho prestiže do velké míry souvisí s celkovou finanční 

situací a politikou FF UK a podporou vědy v ČR. Koncepce rozvoje proto počítá především se 

zvýšením publikační činnosti, zejména studií v recenzovaných časopisech, a s podáváním 

individuálních grantů. V současnosti jsou rovněž podávány a chystány projekty většího charakteru 

(zejména Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (HERA 

Joint Research Programme „Uses of the Past“, 2016–2019)). Struktura pracoviště a mezioborové 

přesahy pěstovaného výzkumu jdou této aktivitě vstříc. Zkušenosti z práce na přípravě projektů pro 

OP VVV a na tzv. týmech vědecké excelence, na nichž se pracoviště již dnes podílí, budou pro další 

vývoj tímto směrem rozhodující. 

  Připravované či probíhající významné projekty (muzikologické i mezioborové), na kterých 

se pracovníci ÚHV podílí: 

 ● Italská opera v Thunovském divadle v Praze (1781-1784) (GA ČR, 2013-2015) 

 ● Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v období pozdního středověku (GA 

ČR, 2015 – 2017) 

 ● Hudební dědictví doby Karla IV. / Mýtus Karel IV. v umění 19. a 20. století (konference, 

ve spolupráci s AV ČR, Praha, listopad 2016) 

 ● Medieval and Renaissance Music Conference (mezinárodní konference, Praha, čerevenec 

2017) 

 ● Performing the Empire of Zion: Roots and Routes of Song for an ‘Alternative’ South 

Africa (postdoktorský projekt, School of Oriental and African Studies, University of London, 2017) 

 ● Kultura a totalita (PRVOUK 2009) 

 ● Národní divadlo a normalizace (mezioborový projekt, GA ČR, 2016-2018) 

 

 Součástí ÚHV je rovněž specializovaná knihovna, která patří díky svým fondům 

k nejvýznamnějším muzikologickým knihovnám v ČR a je proto využívána i širší odbornou 

veřejností. Fondy i služby knihovny tvoří významnou součást pedagogické i vědecké činnosti 

pracoviště, zájmem ÚHV je proto pokračovat v budování fondu především nákupem aktuální 

oborové literatury a kvalitních edic hudebních pramenů. 

 



Závěrem 

 

 Naplnění cílů předkládané koncepce vyžaduje nejen individuální aktivní přístup všech členů 

pracoviště, ale také vzájemnou koordinaci, dialog a podporu vedení FF UK, včetně zohledňování 

etických aspektů formulovaných nově v Strategickém plánu. K důležitým cílům, stojícím mimo 

hlavní pedagogické a vědecké aktivity pracoviště, přesto ale souvisejícím, je rovněž činnost a 

propagace pracoviště směrem na veřejnost. Koncepce v tomto předpokládá navázání na pozitivní 

změny, k nimž došlo za uplynulé období a jejich další podporu (např. Festival Open Square, 

spolupráce s Českým rozhlasem, práce se studenty středních škol a s uchazeči o studium). 

 

 

 


