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ROZUMĚT HUDBĚ

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze vydává publikaci Rozumět hudbě – sborník 
vybraných příspěvků z kolokvia Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence a intuice 
pořádaného Katedrou teorie a dějin hudby Hudební Akademie múzických umění 26. listopadu 2014 
v Praze. Editorem sborníku je Jaromír Havlík. 

Motto: „Uši vás vždy povedou správně. Vy však musíte vědět, proč!“ Anton Webern

Je třeba rozumět hudbě, kterou posloucháme? Je třeba 
rozumět hudbě, kterou interpretujeme? Co to vůbec 
znamená rozumět hudbě? Lze skladatelův záměr při 
nastudování nové skladby poznat a pochopit intuicí, nebo 
je smysluplné (či dokonce nezbytné) zapojit myšlení? 
Je vnímání a poznávání hudby, její komponování, 
interpretace, poslech a prožitek toho všeho proces 
probíhající vědomě, nebo na úrovni podvědomí? 
Potřebuje interpret rozebírat skladbu, kterou studuje? 
Pokud ano – co, proč a jak rozebírat? Čeho si v notovém 
zápisu všímat? Lze k nalezení vlastní představy o nově 
studované skladbě a k jejímu následnému vystavění 
dospět na základě pocitu, nebo úvahy?

Tyto a mnohé další otázky se snaží zodpovědět sborník 
sestavený z výboru příspěvků, jež zazněly na kolokviu 
Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence 
a intuice. Kolokviu předcházela živá a bohatá diskuse 
na Katedře teorie a dějin hudby. Sborník vznikl v rámci 
projektu „Vývoj evropského hudebního myšlení 
ve 20. a 21. století z hlediska časové a strukturační 
artikulace hudební struktury“. Autory jednotlivých 
příspěvků jsou Vladimír Tichý, Jiřina Dvořáková, Elena 
Knápková, Lubomír Spurný, Tomáš Krejča, Otomar 
Kvěch a Jaromír Havlík. Zabývají se např. problematikou 
výuky předmětu Rozbor skladeb, analýzou klavírních 
skladeb Oliviera Messiaena, metodologií výuky hudební 
analýzy a dalšími tématy.

Prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. je český pedagog a muzikolog. Studoval hudební vědu a obecnou historii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1969 až 1974), muzikologické studium doplnil v letech 1975 až 1976 postgraduálním 
kurzem hudební teorie na Hudební fakultě AMU v Praze. V letech 1975 až 1976 byl zaměstnán v koncertní agentuře FOK, byl 
také vědeckým pracovníkem Ústavu pro teorii a dějiny umění, později Ústavu pro hudební vědu Akademie věd ČR. Od roku 
1998 působí na Hudební fakultě AMU, kde byl v letech 2004 až 2014 vedoucím Katedry teorie a dějin hudby. Od února 2014 
je proděkanem pro pedagogickou činnost, vědu a výzkum tamtéž. 

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU (včetně e-shopu) 

najdete na adrese: www.namu.cz
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