
Přihlášku zašlete nejlépe do 10. září 2018 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 2018/2019 

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: 

 

 

 

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: 

Současné pěvecké metody v souvislosti s 

historií pěveckého umění 

 
Vzdělávací program navazuje na předchozí vzdělávací 

programy. Naše pozvání v letošním roce přijal mistr 

Richard Novák, uznávaný operní pěvec, ale i pedagog. 

Současnou pěveckou pedagogikou se bude zabývat 

PaedDr. Alena Tichá a Mgr. Eva Pavlíková, Ph.D. 

Navážeme na již uskutečněný seminář s panem Mgr. 

Lubomírem Pelechem, tentokrát však na téma 

psychosomatické hygieny a podrobněji se budeme 

věnovat syndromu vyhoření a prevenci ohrožení 

psychického i fyzického zdraví. Praktickou částí seminářů 

bude scénický workshop s režisérkou MgA. Kristianou 

Belcredi. Nově jsme oslovili i paní Mgr. Irenu 

Rozsypalovou z JAMU Brno s tématem rétorika a 

komunikace a tradičně opět nabízíme konzultace s 

pedagogy pěveckého oddělení. 

Místo konání 
Pěvecké semináře se konají v budově Konzervatoře 

Brno, tř.Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno.  

Termín  
Vzdělávací program obsahuje celkem 19 vyučovacích 

hodin, které jsou rozděleny do 3 dnů:  13.10.2018, 

26.1.2019,  27.4.2019. 

Akreditovaná vzdělávací instituce 
Konzervatoř Brno, příspěvková organizace 

tř. Kpt. Jaroše 45, 
662 54 Brno 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pěvecké semináře 
2018/2019 

 
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 2 

 



 
Témata vzdělávacího programu 

 

• Mluvím, zpívám, tedy jsem... (PaedDr. Alena Tichá) 

Hledání vlastního přirozeného hlasu, rozvoj hlasových 

schopností, možnosti hlasového projevu a propojení 

souvislostí mezi hlasem a psychikou člověka.  

 

• „Svět chce být klamán“ (Richard Novák) 

Životní zkušenost uznávaného operního pěvce a 

pedagoga  zpěvu v průřezu několika dekád. 

Interpretace klasického repertoáru různých stylových 

období.  

 

• „Neučíme, ale tvoříme...“ (MgA. Eva Pavlíková, Ph.D.) 

Současná pěvecká pedagogika a její potenciál.  

 

• Rétorika a komunikace (Mgr. Irena Rozsypalová) 

Kultivovaná mluva je zrcadlem osobnosti každého z nás 

a klíčem k dobrým a kvalitním vztahům.   

 

• Konzultace -  (MgA. Andrea Široká, Mgr. Petr Julíček, 

MgA. Hana Škarková, Daniela Straková-Šedrlová) 

       konzultační hodiny s lektory  

 

• Psychosomatická hygiena (Mgr. Lubomír Pelech) 

Osobnostní růst. Nutnost sebevzdělávání, sebereflexe a 

motivace k lepším výsledkům. Syndrom vyhoření a jeho 

symptomy. 

 

•      Scénický workshop (MgA. Kristiana Belcredi) 

        Práce s žáky na scénickém zpracování jednoduchých         

        hudebních útvarů. 

 

 

 

 

 

Harmonogram pěveckých seminářů  
 
Seminář 1    13.10.2018                          
 
Technika zpěvního a mluvního hlasu 4 hod. 
PaedDr. Alena Tichá 

Umělec, interpret, pedagog  2 hod.  

Richard Novák  

Konzultace    1 hod. 

pedagogové pěv. odd. Konzervatoře Brno  

  

Celkem     7 hod. 

 

Seminář 2    26.1.2019                           

Možnosti moderní pěvecké pedagogiky 2 hod. 

MgA. Eva Pavlíková, Ph.D. 

Psychosomatická hygiena  3 hod. 
Mgr. Lubomír Pelech 
Konzultace                                                          1 hod. 
Pedagogové pěv. odd. Konzervatoře Brno  
     
Celkem     6 hod. 

Seminář 3    27.4.2019                       
 

Scénický workshop   4  hod.    
MgA. Kristiana Belcredi 

Rétorika a komunikace   2 hod.  

Mgr. Irena Rozsypalová 

 

Celkem     6 hod. 

 

 

 

 

 

Přednášející lektoři 

 

Richard Novák - uznávaný operní pěvec evropského 

formátu s dlouholetou koncertní, divadelní, ale i 

pedagogickou zkušeností. (Pedagogika zpěvu) 

MgA. Eva Pavlíková, Ph.D. - dlouholetá pedagožka 

zpěvu s velkými soutěžními úspěchy svých žáků. Věnuje se i 

publikační činnosti, vystupuje na konferencích zabývajících 

se tématy pedagogiky. (Pedagogika zpěvu) 

PaedDr. Alena Tichá -  zpěvačka, hlasová pedagožka a 

poradkyně, sbormistryně. Věnuje se i publikační činnosti.  
(Technika mluvního a zpěvního hlasu) 

Mgr. Irena Rozsypalová - herečka, moderátorka, 

dabérka, pedagožka JAMU, hlasový poradce MdB. 
(Rétorika a komunikace) 

Mgr. Lubomír Pelech - lektor, kouč, supervizor, 

psychoterapeut, speciální pedagog, spolutvůrce 

metodického vzdělávání pro NIDV. (Psychosomatická 

hygiena) 

MgA. Kristiana Belcredi - asistentka režie ND Brno, 

kmenová režisérka Ensemble Opera Diversa, pedagožka 

Konzervatoře Brno. (Scénický workshop) 

Pedagogové Konzervatoře Brno 

K dispozici budou pedagogové Konzervatoře Brno. Zájemci 

se přihlásí nejpozději týden před konáním prvního 

semináře. (Konzultace) 

 

 


