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#1 2011  !ivá hudba

Vá!ení "tená#i,

práv$ jste otev#eli první "íslo nového odborného "asopisu pro v%zkum hudby a tance 
!ivá hudba. Ten název není nov%: !ivá hudba navazuje na tradici stejnojmenného sborní-
ku prací Hudební fakulty AMU, zalo!eného v roce 1959 z podn$tu tehdej&ího vedoucího 
Katedry teorie a d$jin hudby a d$kana fakulty prof. PhDr. Karla Jane"ka, DrSc. Sbor-
ník dostal sv'j název podle Jane"kovy studie stejného názvu, publikované v roce 1936 
v 15. "ísle "asopisu Tempo. Stal se publika"ní platformou pro zve#ej(ování p'vodních 
badatelsk%ch statí a studií pedagog' Hudební fakulty se &irok%m tematick%m záb$rem 
z oblasti problematiky hudební teorie i praxe. Byly zde zve#ej(ovány hudebn$ teoretic-
ké, estetické a historiografické texty zásadního v%znamu z pera Karla Jane"ka, Jaroslava 
Zicha, Karla Risingera, Jaroslava Jiránka a dal&ích, texty aspirant' a doktorand', vzniklé 
jako díl"í v%sledky p#ipravovan%ch disertací, texty pedagog' – v%znamn%ch um$leck%ch 
osobností, v$nované speciální problematice jednotliv%ch interpreta"ních obor', vyu"o-
van%ch na HAMU, habilita"ní a profesorské p#edná&ky, studie, zam$#ené ke kompozi"ní 
a interpreta"ní anal%ze, i texty, v$nované v%znamn%m osobnostem. Sv'j podíl mají i pub-
likované texty externích autor' – p#evá!n$ host' muzikologick%ch konferencí, po#áda-
n%ch Hudební fakultou. Mo!nost publikovat m$li i vynikající studenti. Za p'lstoletí !ivota 
!ivé hudby tak p#i&lo na sv$t 15 "ísel sborníku, p#edstavujících ve svém úhrnu 190 statí 
a studií pozoruhodn% muzikologick% p#ínos, u!ite"n% jak pro studium konkrétní pojedná-
vané problematiky, tak pro prohloubení poznání publikujících autor' a pov$domí o mno-
hém z toho, "ím !ila HAMU v uvedeném p'lstoletém období. 

Za t$ch více ne! padesát let se ov&em nároky na podobu i úrove( odborn%ch periodik 
zm$nily, stouply nejenom po!adavky na odbornou úrove( jejich obsahu, n%br! i na zp'-
sob ve#ejné prezentace v%sledk' v$decké práce. Nepravideln$ vydávan% sborník nemá 
pro odbornou ve#ejnost ani pro orgány "inné na poli financování v$dy a v%zkumu tako-
vou presti! jako pravideln$ vycházející odborn% "asopis. Rozhodli jsme se tudí! trans-
formovat ná& star% sborník !ivá hudba do podoby recenzovaného odborného "asopisu. 
K dosa!ení a oficiálnímu potvrzení tohoto statutu musí !ivá hudba spl(ovat #adu povin-
n%ch kritérií: pravidelná periodicita a vysoká odborná úrove( publikovan%ch p#ísp$vk' 
jsou ty hlavní. K nim se dru!í i dal&í parametry: mezinárodní slo!ení redak"ní rady, p#ísné 
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hodnocení p#ísp$vk' p#ed jejich publikováním formou recenzních posudk'. Název "aso-
pisu setrvává sice u tradi"ního titulu !ivá hudba, jeho podtitul, „)asopis pro studium 
hudby a tance“ v&ak nazna"uje, !e posláním "asopisu je roz&í#it dosavadní spektrum 
"esk%ch odborn%ch periodik tohoto zam$#ení o dal&í periodikum se specifick%m zam$-
#ením na oblast muzikologie a choreologie. To jsou dv$ základní oblasti um$leck%ch 
i v$deck%ch aktivit na Hudební a tane"ní fakult$ AMU. !ivá hudba bude tudí! p#iná&et, 
prozatím s ro"ní periodicitou, materiály z oblasti hudební a tane"ní v$dy. V muzikologic-
ké "ásti by m$la preferovat oblasti dosavadními "esk%mi muzikologick%mi "asopisy nere-
flektované nebo reflektované jen nepatrn$, konkrétn$: hudební teorie v"etn$ teorie inter-
pretace, etnomuzikologie, organologie v"etn$ etnoorganologie, hudební historiografie 
s akcentem na d$jiny hudby 20. a 21. století, hudební estetika, hudební psychologie 
a hudební management. V choreologické "ásti p'jde o problémov$ koncipované p#í-
sp$vky ze v&ech oblastí choreologie a etnochoreologie v"etn$ &irokého spektra témat 
historick%ch vzhledem k tomu, !e pro oblast v%zkumu tance v )esku zatím neexistuje 
!ádné jiné specializované v$decky zam$#ené periodikum. !ivá hudba má rovn$! roz&í-
#it prostor pro publika"ní aktivitu doktorand' a pedagog' HAMU, bude nicmén$ "aso-
pisem otev#en%m pro v&echny zájemce o publikování z )eské republiky i ze zahrani"í. 

Jsme p#esv$d"eni, !e koexistence studia hudby a tance na stránkách nového "aso-
pisu p#inese osobité hodnoty a prohloubí vzájemné porozum$ní a spolupráci obou 
badatelsk%ch sv$t'.

Za redak"ní radu: Dorota Gremlicová, Jaromír Havlík, Vladimír Tich"


