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Úvodní slovo 
 
Orientační popisy slouží akademické obci ke znázornění povahy a charakteristických rysů 
programů pro určitý předmět nebo obor. Představují také obecné očekávání ohledně norem 
pro udělení kvalifikace na dané úrovni, pokud jde o vlastnosti a schopnosti, které by takto 
kvalifikovaní lidé měli prokázat. 
 
Tento orientační popis předmětů spolu s ostatními současně zveřejněnými popisy se týká 
bakalářského studia se specializací1. Některé orientační popisy předmětů poskytují 
informace o integrovaných magisterských titulech. 
 
Orientační popisy předmětů se používají pro různé účely. V první řadě jsou důležitým 
externím referenčním zdrojem pro vysoké školy v době, kdy jsou navrhovány a připravovány 
nové programy v oboru těchto předmětů. Poskytují obecný návod, jak jasně vyjádřit výsledky 
učení spojené s programem, ale nepředstavují specifikaci podrobného učiva v daném 
předmětu. 
 
Orientační popisy předmětů rovněž poskytují podporu vysokým školám v jejich snaze 
o interní zajišťování kvality. Umožňují, aby byly studijní výsledky určené pro konkrétní 
program přezkoumávány a vyhodnocovány na základě norem podle dohodnutých 
všeobecných očekávání. Orientační popisy předmětů umožňují flexibilitu a inovativnost 
v návrzích programů a mohou vyvolat akademickou diskusi a debatu o obsahu nových a 
stávajících programů v rámci celkového dohodnutého rámce. Jejich použití při navrhování 
podpůrných programů a při jejich realizaci a přezkoumání v rámci vysokých škol podporuje 
přechod směrem k důrazu na institucionální odpovědnost za normy a kvalitu. 
 
Orientační popisy předmětů mohou být zajímavé i pro potenciální studenty a zaměstnavatele, 
kteří hledají informace o povaze a standardech pro udělení titulu v daném předmětu nebo 
oboru. 
 
Jednotlivé vysoké školy budou muset samy detailně promyslet vztah mezi standardy 
uvedenými v tomto dokumentu a standardy vytvořenými profesionálními, statutárními nebo 
regulatorními orgány pro jednotlivé obory bude záležitostí. 
 
Tento orientační popis předmětů představuje přepracovanou verzi originálu publikovaného 
v roce 2002. Na proces jeho přezkoumání dohlížela Agentura pro zajišťování kvality 
vysokoškolského vzdělávání (Quality Assurance Agency for Higher Education – QAA) 
v rámci pravidelného přezkumu všech orientačních popisů předmětů publikovaných v roce 
2002. Přezkum a následnou revizi tohoto orientačního popisu předmětů provedla skupina 
odborníků vybraných z oboru a jednajících jménem tohoto oboru. Tento zrevidovaný 
orientační popis předmětů byl kompletně konzultován s širší akademickou obcí a se zástupci 
zainteresovaných subjektů. 
 
QAA publikuje a distribuuje tento orientační popis předmětů a jiné orientační popisy 
předmětů vypracované podobnými skupinami pro konkrétní předměty. 
 
Dne 4. prosince 20062 nabyla účinnosti povinnost rovného zacházení se zdravotně 
postiženými (Disschopnost Equality Duty – DED). Tato povinnost vyžaduje, aby orgány 

                                                 
1 1 Toto je ekvivalent k bakalářskému titulu se specializací v Rámci kreditů a kvalifikace pro Skotsko (úroveň 
10) a Rámci kreditů a kvalifikace pro Wales (úroveň 6). 
2 V Anglii, Skotsku a Walesu. 



veřejné správy včetně vysokých škol aktivně vystupovaly v otázkách zdravotně postižených. 
Tato povinnost doplňuje zaměření zákona o zákazu diskriminace zdravotně postižených na 
individuální práva a jejím cílem je zlepšit veřejné služby a výstupy pro osoby se zdravotním 
postižením jako celku. Odpovědnost za splnění této povinnosti leží na vysokých školách. 
 
Komise pro rovnost a lidská práva3 zveřejnila pokyny4 na pomoc vysokým školám, aby se 
mohly připravit na realizaci této povinnosti, které uvádějí názorné příklady, jak tuto povinnost 
zavést. Od vysokých škol se žádá, aby si přečetly tyto pokyny, až budou zvažovat, jakým 
způsobem naloží se složkami Akademické infrastruktury,5 jejíž součástí tyto orientační popisy 
předmětů jsou. 
 
Další informace, které mohou pomoci vysokým školám se vypořádat s orientačními popisy 
předmětů, lze najít v Etickém kodexu (revidovaném) pro poskytovatele vzdělání po dosažení 
věku 16 let a souvisejících služeb6 a také prostřednictvím tzv. Jednotky pro dosažení rovnosti 
(Equality Challenge Unit),7 která byla zřízena na podporu rovnosti a rozmanitosti v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání. 
 
  

                                                 
3 Dne 1. října 2007 byla Komise pro rovné příležitosti, Komise pro rasovou rovnost a Komise pro práva 
zdravotně postižených sloučena do nové Komise pro rovnost a lidská práva. 
 
4 Kopie pokynů Instituce dalšího vzdělávání a vysoké školy a povinnost rovného zacházení se zdravotně 
postiženými, Pokyny pro ředitele, výkonné rektory, správní rady a vedoucí pracovníky Institucí dalšího 
vzdělávání a vysokých škol v Anglii, Skotsku a Walesu lze získat na adrese www.equalityhumanrights.com/ 
en/forbusinessesandorganisation/publicauthorities/disabilityequalityd/pages/disabilitye.aspx 
 
5 Vysvětlení Akademické infrastruktury a role orientačního popisu předmětů v ní je k dispozici na adrese 
www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure 
 
6 Kopii Etického kodexu (revidovaného) pro poskytovatele vzdělání po dosažení věku 16 let a souvisejících 
služeb, který vydala Komise pro práva zdravotně postižených, mohou být získány na adrese 
www.equalityhumanrights.com/en/publications andresources/Disability/Pages/Education.aspx 
 
7 Equality Challenge Unit, www.ecu.ac.uk 



Předmluva 
 
Konzultace s konzervatořemi Velké Británie, Národní asociací pro hudbu ve vysokoškolském 
vzdělávání a Královskou hudební asociací potvrdily, že akademická hudební obec je 
v podstatě spokojená s orientačním popisem předmětů a že byla potřeba jen menší revize. 
Představitelé jednotlivých předmětů se sešli, aby stanovili malý počet oblastí, které 
potřebovaly propracovat a pozměnit, aby byl tento popis jasnější a lepší. Šlo zejména o tyto 
oblasti: 
 
• potřeba odkazovat na vývoj v Evropě 
• vztah mezi hudebním vystoupením, improvizací a skladbou a potřeba dát v popisu větší 

místo improvizaci obecně 
• vývoj hudební technologie, a to zejména v části týkající se technických dovedností 
• příspěvek hudby ke scénickému a kreativnímu umění. 
 
Reakce na širší konzultace na podzim 2007 vedly k několika návrhům na další drobné úpravy. 
Ty podrobně zvážila skupina recenzentů a v důsledku toho byly v textu tohoto popisu 
provedeny některé změny, většinou vnášející větší jasnost do výše uvedených oblastí. Skupina 
recenzentů je za tyto připomínky vděčná a doufá, že akademická hudební obec v celém 
sektoru vysokoškolského vzdělávání Velké Británie bude nadále považovat tento popis 
předmětů za přínosný. 

Březen 2008 
  



1. Úvod 
 
1.1 Na původním popisu předmětů pro hudbu se autorsky podílelo 12 zástupců hudební obce 

pro vysokoškolské vzdělávání, představující široký průřez typů institucí a hudebních 
programů, kteří byli vyzváni Agenturou pro zajišťování kvality vysokoškolského 
vzdělávání (QAA), aby vypracovali orientační popis předmětů pro hudbu. Původní 
skupina pro popis předmětů se čtyřikrát sešla na plenárním zasedání a následně na dalších 
zasedáních jednotlivých podskupin. Při vypracování prvního znění tito zástupci 
konzultovali referenční skupinu osob v hudebních školách a na katedrách a v dalších 
zájmových kategorií. Připomínky těchto osob byly vzaty v úvahu při sestavování druhého 
návrhu orientačního popisu předmětů pro hudbu, který byl konzultován v celém 
příslušném sektoru. Připomínky z tohoto sektoru byly zohledněny při přípravě konečného 
původního popisu předmětů. 
 

1.2 Původní úkol byl dvojí: 
 
• definovat povahu bakalářského studia se specializací v hudbě, zmapovat oblast tohoto 

předmětu a popsat rozsah dovedností a atributů absolventů tohoto předmětu 
• v orientačním popisu předmětů formulovat minimální požadavky nebo dosažené 

výsledky, které jsou běžně označovány jako „mezní“ úroveň pro udělení osvědčení 
o studiu hudby, míněno v kladném slova smyslu; a podobně stanovit ukazatele pro 
„typickou“ nebo „odbornou“ úroveň výkonu. 
 

1.3 S cílem usnadnit tuto práci a zachovat určitou konzistentnost ve všech vyučovacích 
předmětech byla tato skupina vyzvána, aby pro popis jednotlivých oblastí použila 
následující formát: povaha a rozsah hudby; znalost a porozumění předmětu; konkrétní 
dovednosti pro určitý předmět a další dovednosti; výuka, učení a hodnocení; a orientační 
standardy. Tento formát určil strukturu celého popisu a měl by čtenáři pomoci se v něm 
orientovat. 

 
1.4 Zatímco za primární publikum byla považována profesionální hudební obec pro 

vysokoškolské vzdělávání, původní skupina si byla vědoma také mnoha dalších skupin 
majících oprávněný zájem na tomto popisu předmětů, jako jsou studenti, rodiče, učitelé, 
financující orgány, profesní hudební organizace a zaměstnavatelé. Každý z těchto 
zainteresovaných subjektů bude číst tento popis z různých důvodů a s různou úrovní 
předchozích znalostí. Nebylo možné vypracovat tento popis takovým způsobem, aby 
oslovil všechny čtenáře stejně, takže se předpokládalo, že bude představovat nástroj 
především pro vysokoškolské hudební odborníky, kteří připravují, mění nebo externě 
posuzují jednotlivé hudební programy. Kromě toho jeho autoři doufali, že v nich ostatní 
čtenáři najdou zajímavé informace, které by se jinak nedozvěděli. 

 
1.5 Původní skupina autorů tohoto popisu upozornila zaměstnavatele z oblasti průmyslu, 

obchodu, charitativních organizací a veřejných služeb na vysoký potenciál 
zaměstnatelnosti absolventů hudby, a to nejen v oblasti umění a kreativních průmyslů, ale 
v celé řadě jiných zaměstnání, kde mohou být použity jejich vysoce vyvinuté schopnosti a 
vlastnosti. 

 
1.6 Původní skupina autorů tohoto popisu dále ocenila studii o předmětu, který zahrnuje i 

zpochybňuje většinu aspektů lidského snažení a zkušeností. Hudba obohacuje kvalitu 
našeho života a přispívá k blahobytu společnosti mnoha nehmotnými způsoby, které nelze 
měřit. Stejně jako původní skupina autorů tohoto popisu se skupina recenzentů rovněž 



domnívá, že studium hudby na vysokoškolské úrovni je zásadní pro zachování a posílení 
tohoto důležitého aspektu naší kultury. 

 
2 Povaha a rozsah hudby 

 
2.1 Získat vysokoškolské vzdělání v oboru hudby znamená zkoumat nevyčerpatelné bohatství 

tohoto studijního oboru, které je zároveň náročné a fascinující. Hudba je skutečně 
interdisciplinární a multidisciplinární, mezinárodní a multikulturní; podporuje tvořivost a 
řemeslnou zručnost a praktické dovednosti; poskytuje liberální vzdělání – historické, 
sociologické, estetické a analytické – v umění, které reaguje na hlubokou a trvalou lidskou 
potřebu, a to jak v západní civilizaci, tak prakticky v každé jiné v historii známé civilizaci; 
její propojení s matematikou, vědou a technikou je hluboké a nevyhnutelné. 
 

2.2 Svědectví o tom, jak významnou roli hraje hudba v lidské zkušenosti, lze nalézt ve všech 
koutech světa, ať už vezmeme biblického žalmistu upínajícího se k něčemu božskému, 
nebo snové říkanky a popěvky australského vnitrozemí, nebo konfuciánskou cestu za 
„správnou hudbou“, která má přispět k dosažení jednoty nebe, země a předků. Starověké 
Řecko poskytuje nejznámější příklad toho, že hudba může na jedné straně inspirovat 
k nejvyšším vzletům básnické imaginace (například v mýtech o Apollónovi a Orfeovi) a 
na straně druhé vyvolat spekulativní přemýšlení o povaze vesmíru (kosmické harmonie 
Pythagorejců). Ve středověkých univerzitách v západní Evropě převládlo druhé pojetí, a 
když se hudba stala předmětem systematického akademického studia, byla součástí 
matematických věd, které tvořily quadrivium (čtyřcestí) svobodných umění. 
 

2.3 Zdánlivě mají hudební programy moderních vysokých škol jen málo společného s tím, co 
se vyučovalo na středověkých univerzitách, ale jako způsob vytyčení rozsahu předmětu je 
obtížné vymyslet něco lepšího, než byla Boëthiova klasifikace, která by se dala moderní 
terminologií a v obráceném pořadí vyjádřit takto: hudba jako zvuk představovaný, 
zkomponovaný a provedený (musica instrumentalis); hudba jako duchovní a citový 
prostředek komunikace (musica humana); hudba jako předmět filozofické, estetické a 
spekulativní kontemplace (musica mundana); nebo jednodušeji řečeno, jaká hudba je, co 
hudba dělá a co hudba znamená. 
 

2.4 Toto propojení mysli, těla a ducha staví studium hudby v rámci vzdělávacích systémů na 
privilegované místo a zkušenost s prováděním hudby obdařuje řadou hodnot a významů. 
Je známo, že mnohé z nich se dají těžko vyjádřit přímo pomocí slovního projevu, jde tedy 
o výzvu, která doprovází jakékoliv akademické studium hudby. Od studentů hudby se 
v jakékoli souvislosti požaduje, aby zapojili svou vlastní zkušenost s hudebními materiály 
a předměty a rozvíjeli své vlastní chápání toho, jak spojit teorii s praxí, a zároveň se plně 
otevřeli všem kritickým názorům. Přesto právě díky tomu, že hudba představuje vysoce 
rozvinutý systém neverbální, fyzické, duševní a emocionální komunikace, si drží svou 
mimořádnou pozici disciplíny na křižovatce, spojující se ve značné míře se společenským 
a kulturním životem, a prostřednictvím kreativních průmyslů přispívá k ekonomice Velké 
Británie. 

 
Teritorium tohoto p ředmětu 
 
2.5 Hudba je tvůrčí umění a značně propracované řemeslo. Jedná se o scénické umění, jehož 

předvádění klade v různé míře důraz na aspekty technické, interpretační, reprodukční, 
společenské, improvizační a tak dále. Je předmětem kulturně-historického studia napříč 
kulturami, podivuhodná ve svém chronologickém, geografickém a sociologickém rozsahu. 
Je předmětem analytického studia a filozofického a teoretického bádání. Jedná se 



o vědecký jev, neoddělitelný od vědy i od kulturní historie. Jedná se o předmět, jehož moc 
– v mytologii často vyjadřovaná pojmem „magie“ – je v současné době zkoumána, 
testována a analyzována empiricky v kontextech terapie a psychologie. 
 

2.6 Spekulativní a dynamický aspekt studia hudby lze sledovat i prostřednictvím těch 
nejtradičnějších oborů, které lze nalézt v rámci vysokoškolského studia hudby – ať už jde 
o interpretaci, kompozici, analýzu a posuzování hudebních děl a jejich souvislostí. 
Všechny tyto disciplíny vyžadují odhodlání zkoumat tvůrčí potenciál notových materiálů 
a zachytit jej v obnovené formě. Každá hudební disciplína má svůj vlastní druh technické 
preciznosti a jasně daný způsob prezentace, ale při studiu jednotlivých disciplín si musí 
být každý student rovněž vědom nároků těch ostatních. Tři základní činnosti – kompozice, 
interpretace a poslech – jsou vnímány jako propojené v důležitých a zásadních ohledech, 
takže studium hudby je vždy komplexní záležitost. Jak již bylo řečeno, studium hudby je 
často spojeno s jinými oblastmi zkoumání – historií, filozofií, fyzikou, technikou, 
informatikou, psychologií, medicínou, literární teorií, lingvistikou, sociologií a 
antropologií – a to způsoby, které nadále překračují hranice těchto jednotlivých předmětů 
a přispívají k novému definování pojmů hudební materiály, hudební repertoár a povahy 
hudebního zážitku jako takového. 

 
2.7 V posledních dvou desetiletích se při určování legitimity interpretačních stylů a 

estetických hodnot objevuje rostoucí zájem o společenský význam hudby, roli 
společenských faktorů ovlivňujících naši reakci na hudbu, a kulturní kontext. V důsledku 
toho byla historická muzikologie a hudební praxe stále více formována přesvědčením, že 
hudební činnosti, hodnoty a významy jsou provázané s konkrétními historickými, 
sociálními, kulturními a politickými souvislostmi. 

 
Rozmanitost způsobu výuky 
 
2.8 Historicky vzato se některé vysoké školy soustředily na vybavení studentů pro jeden 

konkrétní hudební obor. Konzervatoře (první britská konzervatoř byla otevřena roku 
1823) byly založeny speciálně pro vzdělávání skladatelů a interpretů, zatímco hudební 
katedry na univerzitách, existující od roku 1890, vedou studenty jak k tomu, aby si 
vyvinuli historické a kritické chápání kánonu „mistrovských děl“ – což je koncept, který 
se stal v poslední době sám o sobě předmětem kritiky –, tak aby se zapojili do praktických 
hudebních procesů, zejména prostřednictvím kompozice. Hudební katedra na univerzitě 
často dodala zaměření celé instituci prostřednictvím svých koncertů, sborů, orchestrů a 
hudebních ansámblů, které některým studentům přinesly ty nejpamátnější zážitky, zatímco 
současně podporovaly plodnou výměnu s širšími komunitami, jejichž součástí taková 
univerzita je. Konzervatoře jsou již dlouho úzce propojeny s profesí, na niž připravují své 
studenty – v neposlední řadě díky skutečnosti, že většina z jejich praktických učitelů 
spojuje tuto roli s výraznou aktivitou ve své profesi. Jejich programy sborových, 
orchestrálních a komorních vystoupení replikují profesionální podmínky a standardy a 
často přitahují širokou veřejnost jako publikum. 
 

2.9 V posledních desetiletích se poslání konzervatoří a vysokoškolských hudebních kateder 
stále více sbližuje; katedry teď nabízejí tituly spíše než diplomy a zapojují se do širšího 
společenství a do stávající agendy stejným způsobem jako v celém odvětví 
vysokoškolského vzdělávání. Vysoké školy ze své strany věnují zvýšenou pozornost 
výkonu jako nedílné součásti svých učebních osnov a posílily své vztahy s hudební 
profesí, například prostřednictvím rezidenčních souborů. 

 



Přes toto sbližování a produktivní dialog, který se rozproudil mezi těmito dvěma typy 
institucí, si stále udržují své charakteristické a komplementární rysy a přispívají svým 
příslušným způsobem ke zdravě různorodé vysokoškolské výuce hudby. 
 

2.10 Hudba se dá studovat jako hlavní obor, jako součást víceoborového studia (například 
hudba a moderní jazyk nebo hudba a fyziky), nebo v rámci programu kombinovaného 
studia často zasazeného do rámce kateder současného výtvarného umění, scénického 
umění nebo mediálních studií. V případě víceoborového nebo kombinovaného studia 
může být menší rozsah specificky hudebních znalostí a dovedností, které lze získat, 
kompenzován poznatky a dovednostmi náležejícími doprovodnému oboru.8 Tento 
orientační popis předmětů by měl formovat vývoj kurzu na úrovni studia vedlejších 
předmětů a víceoborového studia, což odráží obecný konsensus mezi akademiky ohledně 
univerzálnosti pojmů obsažených ve vztahu ke studiu hudby. 
 

2.11 Hudební obory se někdy dělí na ty, které se soustředí na „přístupy založené na praxi“, 
a ty, které soustředí na „přístupy založené na textu“, ale oblasti předmětů v hudbě se stále 
vyvíjejí a každá vysoká škola vytváří své vlastní hranice mezi jednotlivými obory. 
Například jsou vysoké školy, které inklinují k přístupům empiricky založeným na 
sociologii a psychologii. 
 

2.12 Rozmanitost udělovaných titulů odráží rozmanitost hudebních programů, které vysoké 
školy nabízejí. Ale tyto tituly jsou často založené na historii konkrétní vysoké školy a 
nemusejí nutně označovat hlavní hudební obor, který byl předmětem studia. Nejčastější 
bakalářské tituly v oboru hudby jsou BA nebo BMus, ale existují také tituly MusB, BSc, 
BPA, BAPA, BEng a MA (ve Skotsku). V současné době existuje asi sto vysokých škol 
nabízejících studijních programy pro hudbu, z nichž několik málo představují 
konzervatoře (osm definovaných jako instituce poskytující odborné vzdělání), zbytek je 
rozdělen mezi univerzity a vyšší nebo vysoké školy poskytující další vzdělávání. 
 

2.13 Studenti, kteří se pustí do studia hudby, již často dosáhli řady odborných dovedností, 
ať už v hraní na hudební nástroj, zpěvu, čtení partitur nebo kompozici. Mohou také 
sledovat určité kariérní ambice, když začnou s bakalářským studiem, ať už jde o umělce, 
skladatele, zvukaře, hudebního administrátora nebo učitele hudby. Některé vysokoškolské 
programy jsou zaměřeny tak, aby studenty vybavily pro takovou specifickou profesní 
dráhu, a mohou požadovat, aby studenti již při zahájení studia měli dosaženou určitou 
úroveň hudebních dovedností, znalostí a techniky. Například některé instituce mohou 
požadovat, aby studenti prošli zkouškou na svůj nástroj (nebo hlas) a aby absolvovali 
sluchové testy podle zvláštních norem, než jsou přijati ke studiu nějakého hudebního 
programu. Nicméně mnoho vysokoškolských programů HE není specificky zaměřeno na 
přípravu studentů na konkrétní profesní dráhu a při zahájení studia umožňuje různorodější 
úroveň hudební zkušeností. 

 
2.14 Jedním rysem výuky v řadě oborů je, že dochází k míšení různých fází studia 

v různých situacích. V největší míře to zahrnuje subjekty, jako jsou sbory a orchestry, 
v nichž budou jako samozřejmost účinkovat výkonní umělci studující různé programy, ale 
v menším rozsahu to existuje i v souborech, jejichž členové se z nezbytnosti rekrutují 
z různých úrovní, aby vytvořili odpovídající seskupení. Jiné formy výuky ve třídě, 

                                                 
8 Tento orientační popis předmětů se nezabývá programy, které neobsahují hudbu v názvu nebo v popisu 
studovaného oboru, i když takový program může obsahovat jeden nebo více hudebních modulů nebo jiné malé 
jednotky studia hudby 



například výuka dějin hudby a estetiky, těží z kombinace studentů druhého a třetího 
stupně, kde je třeba zohlednit, co je vhodné pro konkrétní úroveň vyučovaného studenta. 

 
2.15 Počet studijních programů, v nichž je možné získat vysokoškolský titul, které se 

objevují od roku 19929 v oblastech, jako je například populární hudba, jazz, world music, 
národní hudba, hudební technologie, filmová a televizní hudba, multimediální aplikace 
hudby, hudební podnikání a management hudebního průmyslu, lze považovat za snahu 
zabývat se širšími otázkami hudby jako kulturní praxe. Rozsah studijních oborů, které se 
nyní nabízejí, je podstatně širší než dříve. Důraz na společenské a historické souvislosti 
měl také vliv na tradičnější hudební programy, jak o tom svědčí například současný zájem 
o různé pojetí interpretační praxe. Vzhledem k rozmanitosti hudebního studia, které je 
nyní k dispozici, je důležité si uvědomit, že ať už jsou studijní programy zaměřeny na 
čemkoli, bude obvykle existovat významná korelace mezi étosem dané vysoké školy a jí 
nabízenými kurzy. 
 

2.16 Bez ohledu své zaměření jsou všechny studijní programy do jisté míry 
charakterizovány stejnými základními, vzájemně propojenými záležitostmi. Patří k nim 
následující: 
 

• zkoumání povahy hudebních textů, a to psané nebo zvukové 
• zkoumání hudebních repertoárů a jejich kulturních souvislostí 
• pochopení významu hudby a hudební produkce ve společnosti v minulosti a v současnosti 
• interogace otázek estetiky, recepce a šíření hudby 
• zabývání se hudebními postupy, materiály a technologiemi, ať už prostřednictvím 

kompozice, interpretace, analýzy nebo kritiky 
• posílení hudební tvořivosti prostřednictvím interpretace, kompozice a improvizace 
• propojení sluchového vjemu s notovým záznamem a verbálním vyjádřením hudebních 

myšlenek 
• sledování vztahů mezi teorií a praxí 
• pochopení podstaty hudebních zážitků 
• rozvíjení hudební dovednosti. 

 
2.17 Tyto záležitosti jsou charakteristické pro tituly v hudbě a patří k těm, které motivují a 

formují obsah a příchuť osnov. 
 
Evropský vývoj 
 
2.18 Od doby, kdy byly vypracovány původní orientační popisy předmětů, došlo 

v evropském prostředí ke značnému vývoji spojenému s boloňským procesem nebo jím 
stimulovanému. Tento vývoj zahrnoval projekt „Vyladění vzdělávacích struktur 
v Europě“ (Tuning Educational Structures in Europe), který se stejně jako orientační 
popisy předmětů ve Velké Británii snaží stanovit obecné kompetence a konkrétní 
dovednosti pro určitý předmět v širokém rozmezí vysokoškolských oborů. V projektu 
Vyladění jsou tyto kompetence popsány pro bakalářské, magisterské a doktorské studium 
pomocí Společné iniciativy za kvalitu „Dublinské deskriptory“, jako základ pro stanovení 
těchto třech úrovní. 
 

2.19 V souvislosti s hudbou je hudební výuka na konzervatoři, na rozdíl od hudby 
v systému vysokoškolského vzdělání obecně, zastoupena v celé Evropě odborným 

                                                 
9 Tento rok znamenal předěl vzhledem ke zrušení binárního předělu mezi univerzitami a bývalými 
polytechnikami. 



sdružením Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et 
Musikhochschulen (AEC)). Pod záštitou asociace AEC byly dohodnuty studijní výsledky 
přijatelné pro všechny členské vysoké školy, a ty budou v příslušné lhůtě zapracovány do 
projektu Vyladění jako nová odnož oboru. 
 

2.20 Vzhledem k tomu, že orientační popis předmětů Velké Británie pro hudbu byl 
klíčovým zdrojem pro generování studijních výsledků asociace AEC, mezi těmito dvěma 
popisy neexistuje přímý rozpor. Nicméně je důležité poznamenat, že se mírně liší ve svém 
cíli. Britský popis usiluje o rovnováhu mezi tradicemi hudební výchovy na univerzitách a 
konzervatořích tak, jak existují v této zemi, zatímco studijní výsledky asociace AEC 
usilují o podobně ekumenickou rovnováhu z hlediska rozmanitosti evropských tradic, ale 
jsou určeny pro pouze pro hudební výchovu na konzervatořích. Rozdíly, které z toho 
vznikají, nejsou nijak podstatné a liší se pouze v prioritách, důrazu a tónu. 
 

2.21 Vzhledem k tomu, že skupina recenzentů pro orientační popis předmětů Velké 
Británie pro hudbu zahrnuje běžné členy skupiny pracující na studijních výsledcích 
asociace AEC, bylo možné, aby tyto dva procesy byly ve vzájemné korelaci. V souladu 
s metodikou projektu Vyladění asociace AEC studijní výsledky zahrnují všechny tři 
úrovně vysokoškolského studia. V případě, že bude vypracován orientační popis předmětů 
Velké Británie pro hudbu na magisterské úrovni, bude mít smysl, aby došlo k podobným 
vzájemným korelacím. 

 
3 Znalosti a porozumění předmětu 
 
Obecné principy a společná témata 
 
3.1 Hlavní roli ve studiu hudby hraje repertoár, postupy při jeho vytváření, interpretace a 

přenos a historické, kulturní, vědecké a technické otázky, které formují znalosti o těchto 
jednotlivých záležitostech. Repertoár může být chápán tak, že zahrnuje skladby, ať už 
v notovém záznamu nebo nezapsané, a rámec pro improvizaci. Takový repertoár je 
identifikovatelný, protože se vyznačuje vlastnostmi, které jsou mu vlastní a výrazně se 
odlišující. Hudebníci studují tyto charakteristické vlastnosti a často dávají do protikladu 
jeden druh repertoáru proti jinému na základě analýzy a porovnání jejich součástí a širší 
estetiky. Základní zaměření studia je na procesy kompozice, interpretace a recepce. 

 
3.2 Různé osnovy zahrnují tyto jednotlivé koncepty a aktivity ve větší či menší míře a různým 

způsobem, ale všechny programy mají za cíl poskytnout studentům možnost zabývat se 
hudbou propracovaným a efektivním způsobem. Studenti rozvíjejí jak muzikálnost, která 
se jim stane druhou přirozeností, tak i schopnost porozumět svému umění a teoretizovat 
o něm. 

 
3.3 Hudební programy se často zaměřují na jeden nebo více konkrétních druhů hudebního 

repertoáru západní a/nebo nezápadní tradice, jako je například umělecká hudba, populární 
hudba, jazz, lidová hudba a náboženská hudba. V těchto programech jsou zásadní 
zvukové, analytické a praktické dovednosti, ale často čerpají i z ostatních disciplín, jako je 
historie, kulturní teorie, literatura, ikonografie, paleografie, antropologie, etnografie a 
vědy o neživé přírodě a sociální a technologické vědy. 

 
3.4 Studenti se naučí vážit si a pochopit vzájemné vztahy mezi hudební tvorbou a jejím 

přednesem a dalšími oblastmi lidské zkušenosti a činnosti. Proces učení může probíhat 
mnoha způsoby, například prostřednictvím úvah o vlastní hudební praxi studentů, přes 
historické pochopení vlivu hudby na události a lidské chování, nebo prostřednictvím vlivu 



událostí a lidského chování na hudbu. Lze se také učit prostřednictvím srovnávacího 
studia hudby s jinými formami umění nebo prostřednictvím studia kombinovaných 
uměleckých forem, které zahrnují hudbu, jako například opera, nebo prostřednictvím 
explicitně transkulturálního studia. 

 
3.5 Hudebníci studují nejrůznější druhy repertoáru a snaží se pochopit hudební jazyk a 

postupy s ním spojené. Tak například interpretace, analýza a kritika určitého repertoáru 
může být doplněna dalším více specializovaným odborným studiem (například hudební 
technologie, muzikoterapie nebo hudební pedagogiky), které vychází z podobné obecné 
problematiky, ale má jiné praktické uplatnění. Ale očekáváme, že všichni absolventi 
studia hudby se budou schopni kriticky, sebevědomě a kreativně zabývat jak textovými, 
tak zvukovými aspekty hudby. Texty nebo artefakty spojené s konkrétním repertoárem 
mohou mít různé formy, jako je například hudba v notovém záznamu či reprodukovaná 
hudba, hudební nástroje, etnografické údaje nebo technické, kritické či jiné formy 
diskurzivní literatury. 

 
3.6 Mnoho specifických oblastí studia může přispět k udělení titulu ve studiu hudby, většinou 

v kombinaci s něčím dalším, ale o žádné oblasti studia nelze tvrdit, že tvoří jeho jádro. 
Například některé programy se zaměřují z velké části na hudební vystoupení, zatímco jiné 
mají hudební vystoupení jako volitelnou součást nebo ji zcela vylučují. V mnoha 
programech technologie hudby není vůbec nebo je součástí studia pouze pro ty studenty, 
kteří se pro ni rozhodnou, zatímco jiní se na ni zaměřují téměř výhradně. Předchozí body 
je třeba chápat v kontextu této rozmanitosti; zároveň očekáváme, že studium každé oblasti 
hudby se bude vyznačovat charakteristickými rysy uvedenými v těchto bodech. Jako 
příklad uvedeme řadu oblastí podrobněji. 

 
3.7 Následující body neznamenají, že oblasti v nich neuvedené jsou vyloučeny nebo 

devalvovány; zároveň nepředstavují žádné standardní jádro. 
 
Některé orientační disciplíny v rámci hudby 
 
Hudební přednes a kompozice 
 
3.8 V oblasti hudebního přednesu rozvíjí každý student své individuální schopnosti jako 

interpret, a to především pokud jde o instrumentální nebo vokální techniky a interpretační 
náročnost. Naučí se přemýšlet konstruktivně o vlastní praxi, například tím, že bude 
zohledňovat různé interpretační tradice a role výkonného umělce. V prostředí výuky se 
často nabízejí příležitosti pro skupinové hudební vystoupení, a ačkoli to nemusí být vždy 
součástí formálního studia pro získání příslušného titulu, studenti, jejichž praxe závisí na 
vývoji kolaborativních metod práce (například v jazzu nebo v indické klasické hudbě), 
budou běžně provádět svou hlavní interpretační práci v těchto skupinových kontextech. 
 

3.9 Osobní rozvoj je zásadní i pro studium improvizace a kompozice, kde se studenti snaží 
rozvíjet svou kreativitu jako jednotlivci. Studium v této oblasti bude obvykle zahrnovat 
technické aspekty improvizace a kompozice spolu s otázkami prezentace a komunikace 
s ostatními interprety a diváky. V prostředí výuky se často nabízejí příležitosti pro 
provozování hudby studentských improvizátorů a skladatelů, které mají být provedeny, 
a/nebo zaznamenány. 
 

Hudební věda, hudební teorie a analýza, věda o hudebních nástrojích a etnomuzikologie 
 



3.10 Studenti muzikologie se zaměřují na hudbu v jejích historických a kulturních 
souvislostech. To zahrnuje internalizaci partitur a kritickou interogaci jejich významných 
funkcí – sociálních, kulturních, estetických a tak dále. Studium rozvíjí znalost různých 
druhů hudebního repertoáru, odborné literatury a dalších materiálů a schopnost v nich 
nacházet myšlenky a informace. Toto studium rovněž rozvíjí kritické dovednosti a 
schopnost ústně argumentovat. Programy často jednotlivým studentům nabízejí příležitost 
pro samostatnou práci v této oblasti s příslušnou podporou. 
 

3.11 V hudební teorii a analýze studenti rozvíjejí schopnost internalizovat hudební pasáž, 
konstruktivně se nad ní zamyslet a vyjádřit své závěry pomocí vhodných pojmů, konceptů 
a způsobů prezentace. Studium obvykle odráží tradiční způsob mluvení o notových 
materiálech i problematiku nedávného výzkumu v této oblasti, i když poměr těchto 
přístupů se může měnit v závislosti na celkových prioritách programu. Znalost tradičního 
pojetí je často rozvíjena prostřednictvím cvičení podobných kompozici ve specifickém 
rámci daného stylu a techniky. 

 
3.12 V rámci studia vědy o hudebních nástrojích se od studentů očekává, že prokáží 

pochopení povahy a významných vlastností jednotlivých nástrojů nebo rodiny nástrojů, 
které se týká používání, uchovávání, umístění a odlišnost určitých nástrojů, historie jejich 
návrhu a výroby a jejich místa ve vytváření specifických druhů repertoáru. 

 
3.13 V etnomusikologii studenti pohlížejí na hudbu jako na sociální jev a studují jeho 

schopnost vyjadřovat a definovat sociální vztahy, kulturní významy a individuální a 
skupinovou identity. Od studentů lze očekávat, že spojí studium hudebních struktur 
(prostřednictvím interpretace a analýzy) se studiem společenských souvislostí (pomocí 
práce v terénu a četby etnografické a teoretické literatury). Z tohoto pohledu lze studovat 
jakoukoliv hudbu, ale hloubkové poznání jiné než vlastní hudební kultury může 
studentům umožnit pohlédnout na jim dobře známou hudbu v novém světle. 

 
Hudební technika a akustika 

 
3.14 Hudební technika je široké téma zahrnující vědecké studium zvuku a manipulaci se 

zvukem, kreativní aplikace, návrhy nových nástrojů a metody pro záznam, ukládání a 
šíření zvuku. Udělované tituly mohou zahrnovat studium technologie v předmětech 
profesně důležitých pro záznam, vysílání a/nebo veřejné provozování hudby nebo 
v oblastech s primárním významem pro skladatele, návrháře a výrobce hudebních 
nástrojů, interprety a muzikology. Kromě toho vznikají nová průmyslová odvětví, která 
čerpají ze základů rozsáhlé oblasti hudební technologie, jako je například návrh zvuku pro 
virtuální a on-line prostředí a hudba pro interaktivní hraní počítačových her. Ať už je 
studium technologie zaměřeno na jakýkoli obor, studenti při něm rozvíjejí praktické 
zvládnutí i pochopení teoretických principů. 
 

3.15 Od studentů hudby studujících akustiku lze očekávat chápání akustických principů 
specificky relevantních pro hudební praxi, které souvisejí například s návrhy koncertních 
sálů a hudebních nástrojů. Míra, do jaké jsou probírány matematické detaily a další dílčí 
disciplíny, jako je psychoakustika, se mohou výrazně lišit v závislosti na celkovém 
zaměření studia pro udělovaný titul. 

 
Hudební estetika a kritika a hudební psychologie 
 
3.16 Studenti hudební estetiky a kritiky začnou rozumět dílům významných myslitelů 

o hudbě, materiálům těchto děl, jejich významům a společensko-kulturním tradicím. 



Studenti získají kritické povědomí a pochopení, jak interpretovat filozofické texty v celé 
řadě oblastí, jako jsou estetika hudby a hudební sémiologie. Studenti se naučí číst kriticky, 
zasazovat argumenty do příslušného kontextu a hodnotit je a prostřednictvím diskuse 
formulovat své závěry a dát jim písemnou formu. 
 

3.17 Podobně v oblasti hudební psychologie se dá od studentů očekávat pochopení hlavních 
oblastí psychologického zkoumání hudby, které plyne z historie hudební psychologie a 
nedávné výzkumné činnosti. Studenti budou zpravidla mít možnost provádět samostatné 
zkoumání, například pomocí sběru a analýzy dat z empirických studií. 

 
Hudební pedagogika, muzikoterapie a hudba v komunitě 
 
3.18 V oblasti hudební pedagogiky studenti rozvíjejí své plánovací a organizační 

dovednosti a schopnost učit hudbu v praxi na jasně definovaných úrovních. Učí se 
vytvářet učební plán, studují různé vyučovací metody a rozvíjejí svou schopnost zvolit 
vhodnou metodu pro realizaci různých učebních programů. Musí se naučit pochopit 
základní hudební pojmy v praxi a být schopni je převádět na příslušnou úroveň v kontextu 
výuky. Předpokládá se, že některé z těchto teorií a dovedností mohou být vyučovány 
obecně v jiných oblastech studijního programu podle požadavků externích subjektů, které 
udělují příslušný titul. 
 

3.19 Podobně je pravděpodobné, že studenti, kteří mají v úmyslu praktikovat 
muzikoterapii, budou muset splňovat zákonné požadavky externích subjektů (i když toto 
lze nabízet jako volitelný předmět za účelem zvyšování povědomí studentů o potenciálu 
této oblasti bez požadavků na formální profesionální certifikaci). V této oblasti studia se 
dá od studentů očekávat, že prokáží pochopení toho, jak může hudba přispět k dobrému 
stavu jednotlivců. Studenti získají povědomí o současné teorii a praxi nebo používání 
různých metodologií a naučí se směrovat své vlastní nápady a zkušenosti k již existujícím 
znalostem relevantním pro daný obor. 
 

3.20 Studium hudby v komunitě se zabývá transformační rolí, kterou může hrát hudba 
v prostředí různých komunit, a dovednostmi a poznatky týkajícími se použití hudby 
v rehabilitačních, rekuperačních nebo podobných souvislostech. Proces učení obvykle 
zahrnuje kontrolované činnosti (například na základě umístění) v institucích, jako jsou 
věznice, nemocnice a komunitní centra, které jsou realizovány s příslušnou akademickou 
podporou, přičemž důležitou roli může v některých kontextech hrát kontakt s profesemi, 
jako je hudební výchova a hudební terapie. 

 
4. Konkrétní dovednosti pro určitý předmět a jiné dovednosti 

 
4.1 Rozmanitost vlastní jednotlivým akademickým titulům udělovaným ve studiu hudby vede 

k vývoji neobyčejně široké základny dovedností v každém předmětu, kdy studenti často 
překračují hranice mezi uměleckými obory a humanitními, společenskými a přírodními 
vědami. Studium hudby ve svých praktických, kreativních a kulturních dimenzích dává 
vzniknout neobvykle širokému spektru konkrétních dovedností pro jednotlivé předměty, 
a to všeobecných i osobních. Tato disciplína je charakterizována integrací obecných 
intelektuálních dovedností a konkrétních dovedností pro určitý předmět a kultivací 
verbální i hudební formy myšlení a komunikace. 

 
4.2 Rozsah nabízených kurzů nabízených vysokými školami ve Velké Británii podporuje 

v dobře informovaných, vnímavých, všestranných, inovativních a otevřených 
hudebnících řadu přenositelných dovedností. Míra, v níž jsou konkrétní dovednosti 



rozvíjeny, a způsob, jakým jsou použitelné mimo akademickou oblast, se bude lišit 
v závislosti na individuálním studijním programu a na rozsahu, v němž se student 
specializuje na hudbu nebo kombinuje studium s dalšími předměty. 

 
4.3 Jednotlivé programy v hudbě se vyznačují různým důrazem kladeným na praktickou a 

akademickou práci. Proto některé programy pro hudební interpretaci nebo kompozici, 
které jsou typicky vyučovány na konzervatořích, kladou zvláštní důraz na praktické a 
kreativní konkrétní dovednosti pro určitý předmět, které vybaví absolventa pro 
profesionální práci interpreta nebo skladatele. Programy pro technologii podobně 
zdůrazňují specifické odborné dovednosti. Jiné programy spojují interpretaci a/nebo 
kompozici s řadou dalších hudebních oborů (a komplementárních nehudebních oborů); 
poměr mezi různými typy dovedností se tedy liší podle široké škály hudebních a 
nehudebních profesí, na které se studenti připravují. Do jisté míry může být poměr 
rozvíjených dovedností stanoven pro jednotlivého studenta podle jeho zvláštních zájmů, 
silných stránek a cílů, které si vyžádá jeho osobní rozvoj. 

 
4.4 Přesto jsou některé dovednosti typické pro absolventa studia hudby, neboť vyplývají 

z povahy předmětu samotného. Vzhledem k tomu, že studium hudby jako takové 
vyžaduje zapojení do kreativních a expresivních aspektů hudby, její zažívání pomocí 
převážně zvukových vjemů a pochopení jejího smyslu a emocionálního významu pro lidi 
v různých obdobích a v různých kulturních kontextech, absolvent studia hudby se bude 
vyznačovat kombinací praktických, tvůrčích a intelektuálních schopností. 

 
4.5 Tak absolvent, který se specializuje na interpretaci nebo kompozici, bude mít odbornou 

způsobilost v těchto dovednostech, ale bude schopen je aplikovat s ohledem na širší 
analytické, historické a/nebo etnomuzikologické chápání hudby v daných souvislostech. 
Absolvent, který se specializuje na historii hudby, hudební analýzu, etnomuzikologii, 
kulturní studia a podobně bude mít vysoce vyvinuté intelektuální schopnosti, ale bude 
schopen je aplikovat s ohledem na přímé zapojení do hudební činnosti prostřednictvím 
interpretace, kompozice a/nebo kritického poslechu. 

 
Konkrétní dovednosti pro určitý předmět 
 
4.6 V závislosti na charakteru a na zaměření jednotlivého studijního programu si absolvent 

studia hudby vypěstuje řadu následujících dovedností. Některé z nich jsou považovány za 
základní předpoklady pro vstup do většiny hudebních programů (například schopnost číst 
příslušný notový záznam a/nebo hrát na hudební nástroj nebo zpívat podle předepsané 
normy), ale i v těchto případech bude obvykle poskytováno i další vzdělávání, a to buď 
v určitých částech osnov určených k tomuto účelu, nebo v rámci důležitých prvků osnov 
jako celku. Prvky některých hudebních programů však mohou být studovány i bez 
předpokládaných dovedností. Následující seznam dovedností získaných studiem hudby 
zahrnuje ty nejtypičtější absolventy a nejtypičtější předměty. 
 

4.7 Nelze očekávat, že by kterýkoli jednotlivý program a kterýkoli absolvent disponoval 
všemi následujícími možnostmi. 

 
Sluchové / analytické dovednosti 
 
4.8 Studenti rozvíjejí speciální dovednosti, aby mohli studovat zvuky hudby a dovedli je 

vztáhnout k sobě navzájem, k jejich písemnému záznamu a jejich kontextu. Tyto 
dovednosti zahrnují schopnost: 
 



• sluchem rozpoznat a identifikovat podstatné součásti hudebního jazyka, jako jsou 
intervaly, rytmy, motivy, tóniny, metry a vlastnosti zvuku 

• uplatnit hudební paměť, a to jak krátkodobou (například při notovém zápisu hudební 
pasáže, kterou posluchač slyšel nebo si ji představoval), tak i dlouhodobou (naučit se 
nazpaměť práci pro přednes) 

• číst a nápaditě rekonstruovat zvuk hudby, která je napsána v notovém záznamu 
• poznat a popsat hudební strukturu, styl, žánr nebo tradici, ať už podle sluchu nebo ze 

studia partitury. 
 
Interpreta ční dovednosti 
 
4.9 Studium interpretace kultivuje dovednost koordinovat mysl a tělo, fyzické dovednosti 

spojené s hraním na hudební nástroj a umělecké a kritické schopnosti, které se podílejí na 
přípravě a prezentaci hudebního vystoupení. Tyto dovednosti zahrnují: 

 
• tělesná obratnost a kontrola (technické zvládnutí nástroje/hlasu) spolu s potřebnými 

schopnostmi trvalého soustředění a zaměření 
• schopnost interpretace: schopnost najít kreativní propojení mezi výsledky osobního 

výzkumu, textové a hudební analýzy, akademické práce, reflexe a poslechu a proces 
přednesu 

• schopnost vybrat hudební program vhodný pro kontext přednesu, a přitom podle 
potřeby projevit povědomí o stylu a všestrannost a vědomí svých osobních silných 
stránek 

• umělecké a výrazové dovednosti potřebné pro přesvědčivé sdělování hudby 
posluchači 

• dovednosti prezentace, jako je být si vědom publika a jeho uznání 
• improvizace: toto může být relevantní nebo zvolený způsob přednesu například 

v jazzu nebo indické klasické hudbě, nebo improvizované prvky mohou být 
vyžadovány v určitých skladbách nebo při stylistických zvyklostech (viz též 
kompoziční dovednosti v bodě 4.10) 

• dovednosti v rámci souboru: hrát efektivně jako součást skupiny 
• povědomí a pochopení fyziologických procesů při hraní na hudební nástroj nebo 

zpěvu 
• povědomí a pochopení pedagogických zásad výuky, učení a přednesu 
• povědomí a pochopení kulturních konvencí a symbolických významů spojených 

s různými druhy studovaného repertoáru, nástrojů a žánrů. 
 
Kompoziční dovednosti 
 
4.10 Stejně jako interpretace kompozice studenty naučí řadě technických a kritických 

dovedností a klade důraz zejména na kreativní aspekty studia hudby. Některé prvky 
kompozičního řemesla a techniky lze získat nacvičit s využitím historických exemplářů, 
obohacených o historickou a estetickou reflexi. Improvizace v sobě spojuje prvky 
kompozičních a interpretačních dovedností. K těmto dovednostem patří schopnost: 

 
• vytvářet hudební myšlenky a manipulovat s nimi invenčním a osobitým způsobem 

(cvičení vize a fantazie) 
• vypracovat materiály do správně tvarovaných a soudržných hudebních struktur 
• skládat idiomatickým způsobem pro hudební nástroje, hlasy a elektro-akustická či 

jiná média 



• zapojit se do různých hudebních stylů pomocí kreativních a technických projektů 
nebo při cvičeních 

• sdělovat hudební záměry interpretům jasně, ekonomicky a jednoznačně 
• vytvářet hudební myšlenky a koncepty týkající se jiných druhů umění nebo 

v kombinaci s jinými druhy umění (vizuální, literární nebo dramatické) a médií (např. 
film). 

 
Dovednosti založené na znalostech 
 
4.11 Studium vybraného repertoáru (více druhů repertoáru) a historických, filozofických a 

kulturních souvislostí spojených s hudbou zahrnuje řadu intelektuálních schopností, 
z nichž některé jsou specifické pro hudbu a jiné jsou společné ostatním oborům 
akademického studia (dále viz bod 4.14). K těmto dovednostem patří schopnost: 

 
• sledovat, pochopit, interpretovat ústní, písemné a obrazové znaky označující hudbu a 

umět s nimi zacházet 
• získat široké znalosti a zkušenosti studovaného repertoáru (více druhů repertoáru) 
• pochopit teoretické a estetické systémy a umět vzájemně propojit teorii a praxi 
• osvojit si příslušnou odbornou literaturu a uplatnit postřehy z ní získané v hudební 

praxi a zážitku z hudby 
• kriticky hodnotit koncepce a hypotézy ve světle důkazů a aplikovat poznatky a objevy 

z jedné oblasti studia ve druhé 
• dávat hudbu do historických, společenských, kulturních, politických, filozofických, 

ekonomických, duchovních a náboženských souvislostí a spojovat procesy změn 
v hudbě s historickými, společenskými a jinými faktory 

• konfrontovat, zkoumat a osvojit si neznámé hudební zvuky, pojmy, druhy repertoáru 
a postupy. 

 
Technické dovednosti 
 
4.12 Technické dovednosti kladou důraz na praktickou kompetenci v technologických 

procesech, ale zahrnují i tvůrčí prvek a mají specifické odborné použití. K těmto 
dovednostem patří schopnost: 

 
• použít vhodný druh zařízení pro vytváření a nahrávání hudby 
• použít a vytvořit počítačový software pro hudební úkoly včetně kompozice a 

interpretace, pořizování notového zápisu, nahrávaní, editace a analýzy a syntézy 
zvuku 

• spojit hudební zvuk s jinými médii, jako je film, digitální animace, interaktivní web a 
aplikace mobilní technologie 

• integrovat elektronické a počítačové prvky do živého vystoupení 
• kriticky reflektovat technicky zprostředkované formy hudby za účelem jejich 

hodnocení 
• rozumět designu a konstrukci akustických hudebních nástrojů a péči o ně. 

 
Jiné dovednosti 
 
4.13 Absolvent studia hudby si vypěstuje širokou škálu přenositelných dovedností, z nichž 

mnohé jsou společné jiným uměleckým oborům a odborným předmětům humanitních, 
společenských a přírodních věd a jsou použitelné pro problematiku hudebního i 
nehudebního původu. V závislosti na silných stránkách jednotlivých studentů a charakteru 



daného studijního programu, mohou obsahovat intelektuální a osobní dovednosti uvedené 
v bodech 4.14 až 4.17. 

 
Intelektuální dovednosti 

 
4.14 K těmto dovednostem patří schopnost: 

 
• provádět výzkum a zkoumat: shromažďování, syntéza a hodnocení důkazů včetně 

schopnosti citovat z písemných pramenů a přiznávat je 
• rozpoznat přímé vlivy a citace ve vlastní práci a v práci ostatních lidí 
• kriticky ve světle důkazů posuzovat předpoklady 
• používat rozum a logiku při analýze dat a formulovat příslušné argumenty a 

hypotézy; a schopnost vyjadřovat a interpretovat tyto analýzy, argumenty a hypotézy 
a diskutovat o nich 

• plánovat, realizovat, hodnotit a kriticky reflektovat rozdělanou práci 
• provádět syntézu vstupů (materiály, znalosti, instinkt, tradice) s cílem vytvořit 

informované a osobní výstupy v písemné, fonetické či praktické formě 
• osvojit si a syntetizovat složité informace 
• pochopit a aplikovat parametry kontextu 
• extrahovat praktické otázky z principu a odvodit princip z praxe 
• uplatňovat svůj úsudek a činit informovaná rozhodnutí 
• konceptualizovat a aplikovat koncepty. 

 
Komunikační dovednosti a interakce 
 
4.15 K těmto dovednostem patří: 
 

• dovednosti informační a komunikační technologie (ICT) včetně zpracování textu, e-
mailu, využívání on-line zařízení a dalších elektronických informačních zdrojů 

• jazykové znalosti včetně případného studia jednoho nebo více dalších jazyků 
• schopnost pracovat jako integrovaný člen týmu, reagovat na partnerství a vedení a 

vést ostatní lidi v týmové práci (jako při vystoupení orchestru/souboru/kapely/sboru, a 
vedení/dirigování/režie takových skupin) 

• schopnost reagovat spontánně, zvládat rizika a vyrovnat se s neočekávanými 
záležitostmi 

• dovednost veřejné prezentace včetně povědomí o charakteristických vlastnostech 
publika a jeho reakcí 

• povědomí o odborných protokolech 
• schopnost absorbovat imaginativní koncepty jiných lidí, stavět na nich a komunikovat 

výslednou syntézu 
• odpovídající rozhled a zkušenosti pro práci v multikulturním prostředí 
• povědomí o otázkách uměleckého světa: kulturní politika, mechanismy financování, 

struktury profesionálního umění a institucí, umění v rámci komunity. 
 
Dovednosti personálního managementu 
 
4.16 K těmto dovednostem patří: 
 

• vlastní motivace: cvičit, přijímat nový repertoár, vybudovat si kariéru na volné noze, 
získávat nové dovednosti, iniciovat kariérní změnu, stále se učit a zkoumat a držet 
krok s vývojem neustále se měnící profese 



• sebekritické vědomí vlastní osoby: sledovat a hodnotit své schopnosti, realisticky 
přezkoumat svou pracovní dráhu a zamyslet se nad úspěchy 

• schopnost pozitivně reagovat na sebekritiku a kritiku ze strany ostatních lidí, a přitom 
si zachovat důvěru ve vlastní tvůrčí práci 

• pochopení vlastního stylu studia a pracovního režimu: vytvářet si vlastní časový 
harmonogram, který umožní odpovídající přípravu, a dodržovat termíny 

• schopnost pracovat samostatně a izolovaně: zajištění nepřetržité individuality, která 
bude vycházet ze zavedené techniky, neustálého výzkumu a zajištění osobního 
blahobytu 

• hospodaření s časem a spolehlivost: využít co nejvíce z každé příležitosti a zajistit 
konzistenci úspěchu 

• organizační schopnosti: stanovení priorit a jejich řízení 
• schopnost řešit problémy: reagovat na nové situace, dešifrovat informace a nápady, 
řešit složité situace a hledat způsoby, jak pod tlakem pracovat s ostatními lidmi 

• povědomí o duchovních a emocionálních dimenzích, zajištění neutuchající kreativity 
a vyvážení schopnosti sebevyjádření s externími omezeními 

• finanční a obchodní povědomí: schopnost uplatnit manažerské dovednosti ve své 
kariéře, osobní prezentace a znalost obchodních aspektů hudby 

• podnikavost: identifikovat a využívat příležitosti. 
 
Rozšířená síla představivosti/tvořivosti 

•  
4.17 K těmto dovednostem patří: 
 

• flexibilita myšlení a jednání 
• otevřenost vůči novému, osobnímu, jinému nebo alternativnímu myšlení 
• zvědavost a touha zkoumat a vyjadřovat se 
• schopnost a důvěra realizovat tvůrčí projekt až do konce. 

 
5. Výuka, učení a hodnocení 
 
Návrh programu  
 
5.1 Jak již bylo uvedeno na jiném místě, studium hudby na vysokoškolské úrovni je skutečně 

multidisciplinární a transkulturální a obsahuje širokou škálu dovedností a intelektuálních 
schopností. To se odráží v rozsahu studovaných druhů repertoáru včetně západní a 
nezápadní hudby, a to jak klasické, tak i populární, a v různých místních a dálkových 
prostředích vyvinutých různými katedrami a vysokými školami. 
 

5.2 Rozmanitost hudebních osnov v celém vysokoškolském sektoru je síla, která umožňuje 
studentům, z nichž mnohé přivedlo ke studiu hudby skutečné nadšení pro tento předmět, 
možnost zvolit si nejvhodnější program pro jejich konkrétní zájmy a požadavky. Kurzy 
zabývající se moderními, kreativními nebo múzickými uměními umožňují studentům, aby 
se zapojili do aspektů studia hudby podle svých zájmů a schopností, a plodné křížení mezi 
uměleckými formami, mezi uměleckými obory a humanitními vědami a mezi uměním a 
vědou na některých vysokých školách může pozitivně zlepšit získávání zkušeností ze 
strany studentů. 
 

5.3 Výuka hudby na vysokých školách pokrývá široké spektrum od kompozice a programů 
založených na interpretaci přes programy více zaměřené na studium textů nebo 
technologií až po jakékoli jejich integrované kombinace a vzájemný poměr. Zatímco 



jednotlivé hudební programy budou založeny na komplexu dovedností a znalostí a budou 
usilovat o jejich rozvoj, obecně se předpokládá, že zvukové a analytické schopnosti a 
znalost jednoho nebo více repertoárů a technik a tradic interpretace a recepce s nimi 
spojenými, mají zásadní význam pro studium oboru. S ohledem na tuto skutečnost je 
struktura programu pro studium hudby často založena na modelu, ve kterém jsou tyto 
základní prvky konsolidovány v prvním roce (nebo v prvních dvou letech čtyřletého 
programu), zatímco studenti jsou vedeni k tomu, aby se v pozdější fázi svého studia 
specializovali. 

 
5.4 Mnoho programů nabízí studentům hudby možnost studovat další jazyk jako způsob, jak 

zvýšit své kompetence jako interpreti, posluchači a muzikologové a obohacovat své 
chápání kulturních souvislostí. V řadě případů mají studenti hudebních programů ve 
Velké Británii příležitost studovat v zahraničí, a to buď jako nedílnou součást svého 
programu nebo prostřednictvím volitelných programů výměny v rámci Evropy i mimo ni. 
To může být užitečné zejména tam, kde existují výrazné národní interpretační styly, 
pokud jde o konkrétní nástroje, a studenti se s nimi chtějí seznámit. Je to jedna ze silných 
stránek tohoto oboru, že podporuje mezinárodní rozhled a nabízí základ pro komunikaci a 
společné porozumění mezi studenty různých národností, i když nemusí plynule mluvit 
jazykem, který společně používají k dorozumění. V důsledku toho má přeshraniční 
interinstitucionální mobilita v hudbě dlouhou a dobře zavedenou tradici, která je dále 
posilována s tím, jak se vysokoškolské vzdělání všeobecně stává mezinárodním. 

 
Progrese 
 
5.5 Studenti vstupují na vysoké školy s řadou předchozích zkušeností a dovedností, takže 

neexistuje společná úroveň v podobě historických znalostí a kompozičních, 
harmonických, zvukových, technických a interpretačních dovedností. Mnoho hudebních 
programů vysokých škol v prvním ročníku bakalářského programu obsahuje řadu 
úvodních modulů/předmětů, které studentům poskytne příslušné základy znalostí a 
porozumění (obvykle je seznámí – prostřednictvím poslechu, analýzy a tam, kde je to 
vhodné, přednesu – s konkrétním repertoárem) a vybaví je pro přechod k více 
specializovaným oblastem studia. Prostřednictvím tohoto procesu studenti stále více 
přebírají odpovědnost za své vlastní učení. Získání nezávislých studijních dovedností je 
klíčovým prvkem „absolvování“, které umožňuje studentům, aby pokračovali v učení i po 
ukončení vysoké školy a v průběhu své budoucí kariéry, ať už v hudbě nebo v jiných 
oblastech. 

 
Metody výuky a učení 
 
5.6 Výuka hudby, a to zejména v oblasti tvůrčí praxe, obvykle zahrnuje v podstatné míře 

individuální výuku nebo výuku v malých skupinách. Velká část nejlepší výuky 
představuje interaktivní proces, v němž studenti, profesionální praktici-učitelé a 
akademičtí pracovníci získávají vzájemný prospěch v rámci výzkumu a/nebo 
profesionálně formovaného prostředí. Klíčovým prvkem studia hudby v rámci vysokých 
škol je interakce mezi výukou, výzkumem (který zahrnuje informovanou odbornost 
tvůrčích praktiků interpretace a kompozice) a akademickou prací. Nadšená kultura 
výzkumu – v nejširším slova smyslu – dává vzniknout nejpodnětnějšímu výukovému a 
studijnímu prostředí. 
 

5.7 Metodika zajištění kvality vyžaduje, aby v dokumentaci byly popsány záměry a cíle 
programů a jejich jednotlivých prvků, a vysvětluje, jaké metody jsou vhodné pro 
hodnocení daných studijních výsledků. Studijní a realizační metody se budou lišit 



program od programu, a nové metody, zejména ty, které zahrnují učení s pomocí počítače 
a další aspekty informačních a komunikačních technologií, se neustále vyvíjejí. Student 
specializovaného studia hudby obvykle prochází následujícími způsoby výuky: 

 
• semináře nebo jiné formy diskuse v malých skupinách, někdy zahrnující prezentaci 

jednotlivých studentů nebo skupiny studentů za účelem rozvoje ústní prezentace a 
vyjednávacích a komunikačních dovedností 

• jiné formy výuky a učení v malých skupinách, v nichž mají studenti možnost pracovat 
společně jako tým (například společná technika nebo interpretační projekt) 

• interakce jednoho člověka vůči druhému, a to zejména na podporu rozvoje 
nasměrování sebe sama, intelektuální nezávislosti a dovedností v oblasti výzkumu 
prostřednictvím disertací, analýzy a jednotlivých projektů a rozvoje tvůrčích 
dovedností pomocí kompozice a interpretace 

• přednášky, které stimulují myšlení, diskuse a debaty, a věci, které podporují další 
čtení, poslech a výzkum, jejichž pomocí si studenti rozšiřují své znalosti a 
porozumění 

• individuální vokální nebo instrumentální výuka či vokální nebo instrumentální výuka 
v malých skupinách, při níž se rozvíjí repertoár, technika výkonu, muzikálnost, 
interpretace a prezentace, často pod vedením profesionálních praktiků 

• skupinová interpretační činnost, skupiny od malých souborů až po velké sbory a 
orchestry, rozvíjející týmovou práci a vůdčí schopnosti 

• workshopy a semináře, obvykle zaměřené na získávání tvůrčích dovedností a technik 
v rámci skupiny, které často těží ze zkušeností hostujících odborníků 

• vzájemné učení mezi spolužáky, kde se studenti kriticky diskutují o práci svých 
spolužáků, což je obvykle nějaké vystoupení nebo skladba 

• psaní (eseje, výukové časopisy, recenze koncertu atd.) jako prostředek rozvoje 
výzkumných technik, získávání znalostí a prezentace myšlenek a argumentů 
v písemné formě 

• praktická cvičení, obvykle spojená s rozvojem tvůrčích, analytických a sluchových 
dovedností 

• nezávislé učení, ať už ve formě kontrolované četby a poslechu v souvislosti s psaním 
esejů nebo disertační práce/práce na projektu, nebo jako praxe pro rozvoj tvůrčích 
schopností 

• studiová nebo laboratorní práce včetně praktické zkušenosti při používání 
elektronických zařízení pro kompozici a/nebo nahrávání a různé formy empirické 
práce 

• využívání učení s pomocí počítače, e-mailu v diskusních skupinách nebo pod 
pedagogickým dohledem a pomocí jiných forem informačních a komunikačních 
technologií 

• externí působení, často s odborným zaměřením, jako je například praxe ve školách a 
uměleckých organizacích nebo období studia v zahraničí 

• terénní projekty, kde studenti studují hudební kulturu na místě, a to tak, že jsou 
přítomni na nějakých akcích, pozorují je a účastní se v nich, a rozhovory s interprety, 
mecenáši nebo posluchači 

• široká škála nehodnocených mimoškolní činností, zejména těch, které zahrnují nějaký 
podíl nebo účast na vystoupení. 

 
Dálková výuka a učení 
 
5.8 Vysoké školy, které využívají dálkové výuky a metod učení, vymyslely efektivní způsoby 

vytváření náhradního odborného vzdělávacího prostředí potřebného pro hudbu. Z důvodů 



nutnosti tento způsob výuky obsahuje rozsáhlé audio-vizuální složky, odborné texty a jiné 
individualizované zdroje. Poskytováním takové výuky (s ohledem na s tím spojené 
důsledky ochrany autorských práv) je zajištěno, aby dálkoví studenti dosáhli podobných 
cílů jako ti, kteří se účastní tradičnějších forem výuky. Tyto systémy dálkového studia 
také využívají tradičnějších forem pedagogické podpory, jako jsou konzultace. 
 

5.9 Technologie má jasný potenciál přinést výhody individuální výuky poskytované těmi 
nejlepšími pedagogy studentům v odlehlých oblastech. Vysoké školy začínají celosvětově 
zkoumat tyto možnosti a je pravděpodobné, že budou mít významný vliv na způsob 
studia. Hudební programy patří mezi ty, kde se začínají energicky zkoumat možnosti 
společné výuky jednotek a i celých kurzů. 

 
Zdroje 

 
5.10 Hudba vyžaduje vyšší úroveň zajišťování zdrojů, než většina jiných uměleckých 

programů, a to jak z hlediska času zaměstnanců i technického zázemí. Zejména je třeba, 
aby existoval pravidelný osobní kontakt mezi odborným personálem/studentem pro 
zajištění technického a tvůrčího vývoje jednotlivých studentů instrumentálního nebo 
vokálního studia, kde je učení založené na tradičním „učňovském“ modelu. Stejně tak 
studenti kompozice potřebují individuální pedagogickou podporu ve formě konzultací, 
obvykle na týdenní bázi. Potřeba přístupu k relevantní publikované literatuře, vhodným 
primárním zdrojům a zařízení a informačním a komunikačním technologiím je stejná jako 
u mnoha dalších oborů. Nicméně důraz na poslech a provedení spolu s četbou vyžaduje 
snadný přístup k široké škále partitur, souborů interpretačních materiálů, zvukových a 
obrazových záznamů a zařízení pro jejich poslech nebo sledování ve vizuální podobě. 
Hudební technologie je neustále se rozvíjející oblastí, která vyžaduje špičkové zařízení 
pro tvůrčí práci a nahrávání stejně jako pro analýzu akustických, psychoakustických a 
psychologických jevů vyžaduje špičkové zařízení. Studenti hudby budou podle zaměření 
studovaného programu za normálních okolností očekávat přístup k odpovídajícímu 
zvukotěsnému zařízení pro cvičení a vystoupení pro individuální praxi, práci ve skupině a 
veřejnou prezentaci i přístup k hudebním nástrojům. Některé z těchto zdrojů si budou 
muset studenti zakoupit, avšak jiné musí být poskytnuty vysokými školami. Klíčovou roli 
hrají hostující praktici, a to zejména při získávání tvůrčích schopností, a náklady na účast 
takových odborníků, kteří mohou mít mezinárodní renomé, jsou velmi vysoké. Proto 
adekvátní prostředí pro výuku a učení hudby klade značné nároky na lidské i materiální 
zdroje, což je třeba si uvědomovat na institucionální úrovni. 

 
Hodnocení 
 
5.11 Hudební programy obsahují strategie pro posuzování kvality, které odrážejí rozmanité 

schopnosti a dovednosti rozvíjené v rámci různých osnov a umožňují studentům 
demonstrovat progresivní úroveň jejich výsledků. Je žádoucí, aby byly používány různé 
metody zahrnující formativní i souhrnné hodnocení (některé prvky jednotlivých kurzů 
mohou spadat do obou kategorií). Formativní metody hodnocení dávají pedagogům 
možnost poskytovat studentům písemnou a/nebo ústní zpětnou vazbu; studenti mohou 
získat zpětnou vazbu také od svých spolužáků. 
 

5.12 Studenti mohou očekávat, že se setkají s řadou metod hodnocení čerpajících podle 
okolností z následujícího: 

 
• praktické zkoušky, v nichž studenti prokazují své technické a interpretační dovednosti 

při vystoupení. To může zahrnovat zadané práce a/nebo předepsané studie a technická 



cvičení i vlastní volbu položky. Hudební program je obvykle stanoven s pedagogy 
předem. Studenti by měli ukázat povědomí o otázkách stylu. Praktické zkoušky se 
mohou týkat jednotlivce nebo skupiny a mohou se konat veřejně. 

• tvůrčí projekty, které jsou často posuzovány pomocí průběžného hodnocení, 
dokumentace a závěrečné prezentace/vystoupení a jsou zvláště důležité pro 
mezioborové práce (například hudba v kombinaci s divadlem, tancem, videem atd.) 

• poslechové zkoušky hodnotící schopnost rozpoznat podle sluchu zvuky a zapsat je do 
notového záznamu, a to v širokých souvislostech 

• eseje a další ročníkové práce, které umožňují studentům projevit širší znalosti učiva 
než v písemných testech a které testují jejich schopnost zkoumat nějaké téma a 
organizovat příslušný materiál a myšlenky ve stanoveném termínu 

• oficiální písemné „neviditelné“ testy v rámci určitých časových podmínek, které od 
studentů vyžadují pracovat a přemýšlet pod tlakem, jejichž pomocí se hodnotí 
znalostní základna, porozumění a analytické schopnosti 

• písemné testy, které si studenti berou „domů“, často používané pro delší cvičení 
v orchestraci nebo aranžování nebo pro analytickou práci většího rozsahu 

• rozšířené disertace, individuální projekty a portfolia jako produkty pokročilého 
porozumění, znalostí, dovedností v oblasti výzkumu a/nebo tvůrčích počinů 

• ústní prezentace, jimiž se testují prezentační a komunikační dovednosti v individuální 
nebo skupinové situaci 

• ústní zkoušky testující schopnost ústně předložit přesvědčivý argument nebo 
ospravedlnit tvůrčí nebo interpretační volbu 

• hodnocení spolužáků, ve kterém studenti prezentují svou práci – obvykle nějaké 
vystoupení nebo skladbu – za účelem skupinové diskuse a kritiky, čímž se rozvíjí 
schopnost studentů formulovat kritéria pro hodnocení a slovně vyjádřit své myšlenky 

• sebehodnocení prokazující schopnost studentů hodnotit svou práci objektivně a 
identifikovat své silné a slabé stránky 

• zprávy o externím působení včetně období studia v zahraničí 
• zprávy o empirické práci, která může mít formu terénních a laboratorních 

experimentů, může obsahovat audio-vizuální nahrávku nebo jiné písemné doklady a 
měla by prokázat schopnost studenta aplikovat vhodné analytické metody, a to 
kvalitativní či kvantitativní, a plánovat a provádět výzkumný projekt způsobem 
odpovídajícím jeho kulturnímu kontextu. 

 
5.13 Kromě bodu 5.12 se budou hudební programy často vyznačovat vynalézavostí při 

navrhování modelů hodnocení, které umožňují přímo testovat a prokázat hudební 
kreativitu studenta. Tyto modely hodnocení bude reagovat na charakteristické rysy 
kreativity v různých hudebních kulturách – včetně těch, které se týkají jazzu a populární 
hudby podle příslušného programu –, tedy budou podle potřeby odkazovat na procesy 
improvizace, praktické spolupráce a další méně obvyklé způsoby kreativního vyjádření. Je 
také známo, že mnoho programů bude do hodnocení jednotlivých atributů zahrnovat i 
osobní vyjádření, představivost a uměleckou stránku. Tyto atributy budou vyžadovat 
jasné, ale flexibilní definice, aby si jednotliví studenti dokázali představit, co je od nich 
požadováno a jakým způsobem to bude posuzováno. 

 
6. Srovnávací standardy 
 
6.1 Tento orientační popis nedefinuje ani nenaznačuje společné osnovy pro hudbu. 

Rozmanitost výuky totiž znamená, že standardy lze měřit pouze v rámci studijních 
výsledků jednotlivých programů. Také proto, že některé studijní programy jsou svou 
povahou specializované, standardy očekávané v rámci dílčích komponentů tohoto oboru 



na jednotlivých vysokých školách nebude v celém odvětví stejný. Například hudební 
přednes je předmětem zkoušek v několika programech, ale konzervatoře obvykle vyžadují 
vyšší úroveň interpretace než na jiných vysokých školách, protože interpretace stojí 
v jejich učebních osnovách na prvním místě. 
 

6.2 Ve studiu hudby neexistuje žádná jedna klíčová oblast, protože repertoár a postupy, které 
tvoří zaměření studijních programů, jsou velmi četné a různorodé. Nicméně lze uvést 
některá širší obecná kritéria jako indikátory mezního standardu (minimální úrovně 
dosažené absolventy) a typického standardu (překročení mezní úrovně v bodech, které 
mohou působit jako cíle). Jako nástroj pro definici norem jsme seřadili deskriptory do 
třech hlavních okruhů: znalosti a porozumění (intelektuální schopnosti); praktické 
dovednosti a muzikálnost; a obecné dovednosti absolventů 

 
6.3 Z výše uvedeného je zřejmé, že uvedené studijní výsledky netvoří kontrolní seznam. 
 
6.4 Zatímco explicitní standardy jsou nezbytné pro akademické přezkoumání vysokých škol a 

pro rozvoj a přezkoumání programů, nejsou určeny ke standardizaci studia hudby na 
úrovni vysokých škol. Naopak různorodost přístupu v rámci stejného oboru nebo 
podřazeného oboru může představovat kladnou hodnotu v tom, že je zpochybňována 
přijímaná moudrost a vyvíjí se nové osvědčené postupy, čímž se studium daného 
předmětu inovativním způsobem posouvá vpřed. Pluralita přístupu je uznávanou silnou 
stránkou systému ve Velké Británii. 

 
6.5 Srovnávací standardy uvedené v těchto tabulkách jsou pro programy studia 

specializovaného na hudbu. Měly by být použity ve spojení s obecným popisem 
kvalifikace pro udělení titulu, jak uvádí Agentura pro zajišťování kvality vysokoškolského 
vzdělávání (QAA) v Rámci kvalifikace pro vysokoškolské vzdělání v Anglii, Walesu a 
Severním Irsku a s obecným popisem kvalifikace pro udělení titulu pro specializované 
studium nebo Skotského rámce kreditů a kvalifikace na úrovni 10 (skotský bakalářský titul 
ve specializovaném studiu), jak uvádí Agentura pro zajišťování kvality vysokoškolského 
vzdělávání (QAA) v Rámci kvalifikace pro vysokoškolské vzdělání ve Skotsku. 
 

6.6 Neočekává se, že všechny programy nutně povedou k dosažení všech uvedených 
studijních výsledků. 

 
Znalosti a porozumění (intelektuální dovednosti) 
 
Po absolvování a získání titulu se specializací v oboru hudby by studenti měli být schopni 
prokázat následující: 
 
Mezní úroveň Typická úroveň 

Prokázat široké znalosti v jednom nebo více 
z podoborů hudby, včetně podrobného 
pochopení příslušného repertoáru, textů a 
technologií, a obeznámenost s příslušnými 
pojmy a problematikou. 

Kromě toho vykazovat znalosti méně známých 
oblastí tohoto oboru (oborů) a schopnost 
odvolávat se na relevantní odbornou literaturu
a aktuální výzkum a hodnotit ji, používat ji 
nebo ji zpochybňovat. 



Prokázat schopnost analyzovat hudební 
materiály, manipulovat s nimi a interogovat je 
nebo vytvářet (texty, artefakty, technologie a 
jevy) a prezentovat výsledky nebo zjištění ve 
srozumitelné a sdělné formě. 

Kromě toho vykazovat hlubší úroveň 
porozumění procesům zapojeným do těchto 
postupů a ukázat kritické povědomí 
o oblastech, v nichž panuje nejistota které nebo 
jsou sporné. 

Ukázat pochopení vztahu mezi teorií a praxí 
v hudbě a být schopen používat relevantních
technik a metod, jak tyto vzájemné vztahy 
vysvětlit a demonstrovat. 

Kromě toho vykazovat podrobnější úroveň 
porozumění a znalostí teoretických konstruktů
v hudbě a toho, jak se vztahují k její tvorbě, 
interpretaci nebo přenosu. 

Prokázat široké kontextuální znalosti důležité 
pro studovaný podobor (podobory), včetně 
vztahu k příslušné širší historické, filozofické, 
kulturní a společenské praxi, problematice a 
jevům. 

Kromě toho prokázat kritické zapojení do 
takové praxe, problematiky a jevů a schopnost 
reflektovat a hodnotit historické či současné 
diskuse o těchto záležitostech v příslušných
oblastech. 

Prokázat pochopení toho, jak se hudba 
prostřednictvím kterékoliv studovaného 
podoboru (podoborů) týká příbuzných 
uměleckých oborů a případně oborů 
humanitních, společenských a přírodních věd. 

Kromě toho ukázat povědomí o důsledcích 
multidisciplinárního charakteru hudby pro 
tvorbu, inovaci a výzkum. 

 
Praktické dovednosti a muzikálnost 
 
Po absolvování a získání titulu se specializací v oboru hudby by studenti měli být schopni 
prokázat následující: 
 
Mezní úroveň Typická úroveň 

Prokázat určitou míru osobního projevu, 
představivosti a tvořivosti v praktickém
hudebním přednesu (ve formě interpretace, 
komponování, aranžování nebo improvizace), 
a schopnost komunikovat pomocí hudby za 
použití odpovídajících technických a 
interpretačních prostředků. 

Prokázat individuální hudební osobnost nebo 
„hlas“, a to prostřednictvím pokročilých 
technických dovedností, hlubší úrovně 
interpretačního vhledu, širšího rozsahu
osobního projevu a originality v tvůrčí práci. 

Prokázat sluchem rozpoznat a identifikovat 
podstatné součásti hudebního jazyka, jako jsou 
intervaly, rytmy, tóniny, metry a vlastnosti 
zvuku (zabarvení, textura, přístrojové 
vybavení, atd.) a případně provést jejich 
notový zápis. 

Prokázat tuto schopnost na pokročilejší 
úrovni. 

Prokázat schopnost zapamatovat si hudební 
materiály a číst je a/nebo rekonstruovat zvuk 
hudby, která byla v nějaké formě zapsána 
nebo zakódována. 

Prokázat tyto dovednosti ve vyšší míře. 



Prokázat schopnost poznat (analyzovat) 
hudební strukturu, ať už podle sluchu nebo ze 
studia partitury. 

Prokázat tuto schopnost na pokročilejší 
úrovni. 

Prokázat konkrétní hudební dovednosti pro 
hru v ansámblu včetně improvizace a společné 
tvorby. 

Prokázat tyto dovednosti na pokročilejší 
úrovni – například případně převzít 
významnou nebo vedoucí úlohu při takové
činnosti. 

 
Obecné dovednosti absolventů 
 
Po absolvování a získání titulu se specializací v oboru hudby by studenti měli být schopni 
prokázat následující: 
 
Mezní úroveň Typická úroveň 

Prokázat schopnost sbírat a osvojovat si 
informace a syntetizovat a organizovat 
příslušné výstupy. 

Prokázat tuto schopnost na vyšší úrovni, včetně 
široké znalosti informačních zdrojů a jejich 
použití a pokročilé dovednosti v organizaci, 
výkladu a syntéze informací. 

Prokázat schopnost rozvíjet myšlenky a 
budovat argumenty v ústní i písemné podobě 
a kriticky tyto myšlenky a argumenty
vyhodnotit. 

Prokázat rozvinutější dovednosti v těchto 
oblastech včetně schopnosti hájit svá 
stanoviska, postulovat hypotézy, identifikovat 
problémy a navrhovat řešení. 

Prokázat kompetenci v postupech, procesech, 
technikách a metodikách potřebných při 
studiu příslušného podoboru (podoborů) a 
schopnost rozpoznat obecné dovednosti 
získané na základě tohoto studia a uplatnit je 
v jiných oblastech nebo jiných oborech. 

Prokázat rozvinutější schopnost uplatnit takové 
obecné dovednosti včetně schopnosti je 
přiměřeně volit, zobecňovat, utvářet a 
improvizovat. 

Prokázat schopnost pracovat samostatně a 
projevit vlastní motivaci a kritické vědomí 
sebe sama. 

Prokázat schopnost samostatně produkovat 
vysoce kvalitní práci (přísně podle zadání, ve 
formě obhajoby svých stanovisek, rozsáhlou, 
nápaditou, atd.) a projevit větší vlastní 
motivaci větší disciplínu v kritickém 
sebeuvědomění. 

Prokázat schopnost pracovat spolu s ostatními
lidmi na společných projektech nebo 
činnostech a ukázat své dovednosti v týmové 
spolupráci, vyjednávání, organizaci a 
rozhodování. 

Prokázat tyto schopnosti na pokročilejší 
úrovni. 

Prokázat schopnost prezentovat práci 
v přístupné formě, srozumitelné odborné i 
laické veřejnosti (čtenáři, spotřebitelé, atd.). 

Prokázat tuto schopnost ve vyšší míře. 



Prokázat příslušné dovednosti v oblasti 
informačních a komunikačních technologií a 
znalost jejich aplikace relevantní pro 
studovaný podobor (podobory). 

Prokázat tyto dovednosti na pokročilejší 
úrovni. 

Prokázat intelektuální zvídavost a potenciál 
pro další umělecký a tvůrčí vývoj. 

Prokázat tyto atributy na vyšší úrovni, včetně 
potenciálu pro inovativní práci. 

 
  



Příloha A: Členové skupiny recenzentů orientačního popisu předmětů pro 
hudbu 

 
Dr. Jeremy Cox     Královská vysoká hudební škola 
Dr. Amanda Glauert     Královská akademie hudby 
Profesor Richard McGregor    Cumbrijská univerzita 
Dr. Claire Mera-Nelson    Konzervatoř hudby a tance Trinity Laban 
Profesor Philip Olleson    Nottinghamská univerzita 
Profesor Jan Smaczny    Královská univerzita v Belfastu 
 
  



Příloha B: Členové autorské skupiny orientačního popisu předmětů pro 
hudbu 

 
Podrobné údaje uvedené níže odpovídají původnímu orientačnímu popisu předmětů pro 
hudbu (2002). 
 
Profesor Graham Barber (předseda)   Univerzita v Leedsu 
Dr Eric Cross      Univerzita v Newcastlu 
Ms Louise Gibbs     Královská vysoká hudební škola 
Dr Amanda Glauert     Královská akademie hudby 
Professor Trevor Herbert    Open University 
Dr Rita McAllister  Královská skotská akademie hudby a 

divadla, Glasgow 
Dr. Richard McGregor    Vysoká škola sv. Martina, Lancaster 
Professor Anthony Pople    Nottinghamská univerzita 
Profesor Derek Scott     Univerzita v Salfordu 
Profesor Jan Smaczny    Královská univerzita v Belfastu 
Profesor Adrian Thomas    Cardiffská univerzita 
Dr. Richard Widdess Vysoká škola pro orientální a africká 

studia 
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