
Přihlášku zašlete nejlépe do 9. září 2016 na e-mail: 

soboty.zpev@konzervator.eu 

a/nebo na adresu: 

Konzervatoř Brno 

Mgr.Petr Julíček     

tř. Kpt. Jaroše 45,  

662 54 Brno 

Cena vzdělávacího programu je 3 300 Kč. Po přihlášení 

Vám bude zaslána faktura k proplacení.  

PŘIHLÁŠKA  NA PĚVECKÉ SEMINÁŘE 2016/2017 

ÚČASTNÍK  - TITUL: 

JMÉNO:  

PŘÍJMENÍ: 

DATUM NAROZENÍ: 

MOBIL: 

E-MAIL: 

PLÁTCE JE ZAMĚSTNAVATEL          NEBO ÚČASTNÍK     
(Zaškrtněte podle výběru jednu možnost) 

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA PLÁTCE 

TELEFON: 

MOBIL:  

E-MAIL:  

IČO ZAMĚSTNAVATELE ANEBO ADRESA SAMOPLÁTCE: 

 

 

Účastník vzdělávacího programu svým podpisem na přihlášce vyslovuje 

souhlas s použitím osobních údajů pro administraci a organizaci 

vzdělávání. Přihlásit se můžete i elektronicky na stránkách Konzervatoře 

Brno. Dbejte, prosím, na čitelnost a úplnost údajů. 

 
PODPIS: …………...................................................... 

 
Vážení kolegové, milí přátelé, 

pěvecké oddělení brněnské konzervatoře v letošním roce 

nabízí další vzdělávací program určený pedagogům zpěvu 

základních, středních a vyšších odborných škol a 

konzervatoří.  

Název vzdělávacího programu: 

Hlas jako odraz vlastního já 
Zkrácený popis: 
Vzdělávací program je založen na odborných přednáškách 

vztahujících se bezprostředně k výuce zpěvu, navazuje na 

předchozí vzdělávací programy a prohlubuje znalosti 

účastníků. Podrobně se zabývá činností  hlasotvorného 

aparátu ve vztahu k psychice člověka. Vzhledem 

k individuálnímu přístupu pedagoga k jednotlivým žákům 

je tato rovina vnímání a chápání zcela zásadní a její 

pochopení přímo ovlivňuje úspěšnost pedagogické 

činnosti.  

Témata odborných přednášky se týkají oborů foniatrie, 

psychologie, pěvecké pedagogiky a etické výchovy dětí. 

Program využívá množství praktických ukázek, záznamů, 

videí apod. 

Místo konání 
Pěvecké semináře se  konají v budově Konzervatoře Brno, 

tř.Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno.  

Termín  
Vzdělávací program obsahuje celkem 18 vyučovacích 

hodin, které jsou rozděleny do 3 dnů: 15.10.2016, 

28.1.2017 a 10.6.2017. 

Vzdělávací program bude podán k akreditačním řízení 

MŠMT pro DVPP na zářijovou akreditační komisi. V 

případě, že tento program nebude akreditován, můžete od 

účasti odstoupit a uhrazená částka vám bude vrácena. 

 
Akreditovaná vzdělávací instituce 

Konzervato ř Brno, p říspěvková organizace  

tř. Kpt. Jaroše 45, 
662 54 Brno 

www.konzervatorbrno.eu 
 
 
 
 

Pěvecké semináře 
2016/2017 

 
 
 

Kontaktní osoby a údaje 
 
 

Pěvecké oddělení konzervatoře Brno 
Mgr. Petr Julíček 

petr.julicek@konzervator.eu 
tel. +420 777 196 731 

 
 

Organizace pěveckého semináře 
MgA. Hana Škarková 

hana.skarkova@konzervator.eu 
Tel. +420 777 241 244 

 
 

 
 
 
 

 



Témata vzdělávacího programu 

• Nejčastější aspekty ovlivňující zdravý vývoj hlasu  

MUDr. Radan Havlík, PhDr. 

o Hlasové techniky různých žánrů a jejich specifika 

o Psychosomatickcé aspekty ovlivňující 

fyziologickou funkci hlasotvorného aparátu 

• Psychologie - Mgr. Alžběta Michalčíková 

o Psychická podpora dětských zpěváků 

o Umění domluvit se slovy i beze slov 

o Jak se cítí pedagog, cítí se i žák 

• Pedagogika zpěvu I. – PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 

o Správná fyziologie tvoření tónu, tělesný postoj a 

artikulace při zpěvu 

o Přirozený pěvecký projev dětí 

• Vztahová a etická výchova v rámci individuální výuky 

PhDr. Libor Kyncl 

o Způsoby hodnocení žáků v rámci výuky, pozitivní 

motivace a zpětná vazba 

o Vztahová a etická výchova v rámci individuální 

výuky, pěstování hodnot dětí v soudobé 

společnosti, funkce hudebního školství ve výchově 

dětí 

• Pedagogika zpěvu II. – Daniela Straková-Šedrlová 

o Správná hlasová technika a pedagogické postupy 

o Umělecká úroveň žáků, talent a jeho rozvoj 

o Práce s modelem 

• Pedagogika zpěvu III. – Mgr. Kateřina Beranová 

o Správná hlasová technika a pedagogické postupy 

o Umělecká úroveň žáků, talent a jeho rozvoj 

o Práce s modelem 

 

 
 
 

Harmonogram pěveckých seminářů  

Seminář 1                                  15.10.2016 

Psychologie     4 hod. 

Mgr. Alžběta Michalčíková 

Pedagogika zpěvu I.    1 hod. 

Daniela Straková-Šedrlová   

Práce s modelem     1 hod. 

Daniela Straková-Šedrlová   

Celkem      6 hod. 

Seminář 2                                  28.1.2017 

Fyziologie hlasu     3 hod. 

MUDr. Radan Havlík 

Pedagogika zpěvu II.    3 hod. 

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 

Celkem      6 hod. 

Seminář 3                                  10.6.2017 

Vztahová a etická výchova   4 hod.    

PhDr. Libor Kyncl 

Pedagogika zpěvu III.    1 hod. 

MgA. Kateřina Beranová 

Práce s modelem     1 hod.  

MgA. Kateřina Beranová 

Celkem      6 hod. 

 
 
 
 
 

 

Přednášející lektoři 

MUDr. Radan Havlík, Ph.D. 
Specialista na audiologii a foniatrii, korekce sluchových vad 

sluchadly, diagnostika a léčba hlasových poruch. (Brno) 

Mgr. Alžběta Michalčíková 
Klinická psycholožka, psychoterapeutka ve společnosti 

CKTCH Brno, provozuje soukromou psychoterapeutickou 

praxi.  Zabývá se také imaginativní psychoterapií, 

kreativními technikami a arteterapií. 

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 
Odborná asistentka na katedře Hudební výchovy 

Pedagogické fakulty UK Praha, kde vyučuje hlasovou 

výchovu, intonaci, didaktiku HV a didaktickou praxi. Je 

zároveň členem státní zkušební komise učitelství pro 

I.st.ZŠ, II.a III.stupně HV a vedoucím oddělení pro učitelství 

HV pro II.a III.stupeň. Přednáší po celé České republice i 

v zahraničí.  

PhDr. Libor Kyncl 
Lektor, mentor, kouč a konzultant. Od roku 2010 vede jako 

externista přednášky a semináře pro studenty učitelství na 

FF MU Brno. 

Daniela Straková - Šedrlová 
Přední sólistka Národního divadla Brno. Za ztvárnění role 

Donny Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni byla 

nominovaná na cenu Thálie 2013 v kategorii Opera za 

mimořádný umělecký výkon. 

Mgr. Kateřina Beranová 

Aktivní koncertní i divadelní pěvkyně, vyhledávaná 

evropská sopranistka v oboru lyrickokoloraturního 

sopránu, pedagožka zpěvu na univerzitě Antona Brucknera 

v Linci. 

 


