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Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci 
následujícího grantového schématu: 
 
Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa:   2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
Oblast podpory:  2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 
Číslo výzvy:  07 
 
Doba trvání projektu: 
4.5.2009 – 31.12.2011 
 
Předkladatel projektu: 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 
Partner projektu: 
Filharmonie Brno 
 
Stručný obsah projektu: 
Projekt komplexně inovuje celý studijní program Hudební umění realizovaný Hudební fakultou (HF) 
JAMU. Přináší nové předměty rozšiřující studijní záběr směrem k méně frekventovaným oborům v ČR, 
zvyšuje pedagogickou připravenost studentů, přináší prvky nekontaktní výuky a zejména odstraňuje 
nedostatečný přímý kontakt studentů s domácím i zahraničním profesionálním prostředím během 
studia, a to hned několika způsoby. Součástí projektu jsou odborné kurzy se zahraničními lektory, 
orchestrální a sborové koncerty, dirigentské kurzy, stáže a praxe studentů v profesionálních institucích 
ad. Projekt rozvíjí flexibilitu budoucích absolventů a jejich schopnost vyrovnat se vysoké konkurenci na 
trhu práce po přechodu do praxe. Poznatky o reálné připravenosti studentů začlenit se do 
profesionálního prostředí, získané spoluprací s praxí, umožní HF upravit obsah předmětů studijního 
programu Hudební umění, a to jak z pohledu zaměstnavatelů, tak studentů samotných. 
 
Cíle projektu: 
Hlavním cílem projektu je komplexní inovace studijního programu Hudební umění realizovaného 
HF JAMU. Tato inovace bude řešena ve čtyřech oblastech činností, které odpovídají následujícím dílčím 
cílům: 
 
1. Zvýšit počet příležitostí studentů seznámit se s profesionálním uměleckým prostředím již během 
studia. 

Studenti vybraných oborů získají možnost účastnit se odborných stáží realizovaných ve 
spolupráci s partnerem a současně absolvovat další formy praxe zajišťované profesionálními 
uměleckými institucemi na dodavatelské bázi. 
Naplnění tohoto cíle umožní studentům seznámit se s profesionálním prostředím již v průběhu 
studia a připravit se tak lépe na vstup do praxe. Zároveň jim poskytne příležitost prezentovat se 
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před potencionálními zaměstnavateli a vytvořit si podmínky pro přijetí do pracovního poměru po 
skončení studia. 
 

2. Zvýšit možnosti studentů spolupracovat se zahraničními odborníky. 
V rámci projektu bude realizována série workshopů a seminářů vedených uměleckými 
osobnostmi ze zahraničí. 
Setkání s těmito odborníky posílí dovednostní a vědomostní růst studentů, umožní jim srovnat 
svůj tvůrčí přístup s přístupem profesionálů na mezinárodní umělecké úrovni. 

 
3. Rozšířit studijní program o předměty dvou specializovaných hudebních oblastí. 

Studijní program bude rozšířen o předměty z oblasti interpretace staré hudby a jazzové 
interpretace,   které v současné nabídce uměleckých vysokých škol chybí. 
Studenti získají poznatky ze dvou dosud vysokoškolsky nevyučovaných hudebních oblastí, doplní 
si svou kvalifikaci a posílí se tak jejich předpoklady pro úspěšné uplatnění na trhu práce. 

 
4. Zkvalitnit výukové zázemí. 

Bude vytvořena sada multimediálních pomůcek a studijních materiálů na bázi e-learningu 
a současně bude rozšířeno vybavení katedrálních knihoven odbornou literaturou a notovým 
materiálem. 
Zkvalitní se materiální zázemí pro výuku. Pomůcky na bázi e-learningu umožní snížit vysoké 
procento kontaktní výuky ve studijním programu Hudební umění.  

 
Cílová skupina: 
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou studenti HF JAMU bakalářského (BcA.) a magisterského (MgA.) 
oboru: 

- Hra na bicí nástroje 
- Hra na dechové nástroje (lesní roh, trubka, hoboj, klarinet, fagot, flétna, trombon) 
- Kompozice 
- Dirigování orchestru 
- Dirigování sboru 
- Hra na klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) 
- Duchovní hudba 
- Hudební manažerství 
- Operní režie 
- Hra na strunné nástroje (housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara) 
- Zpěv 
 

Na HF JAMU v současnosti studuje 234 studentů. Vzhledem ke své komplexnosti se projekt dotkne 
všech studentů, tedy celé cílové skupiny. 
 
 
 
Aktivity: 

 Odborné stáže studentů HF JAMU na pracovišti partnera 
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 Zajištění krátkodobých praxí studentů HF JAMU externími dodavateli 
 Tvorba nových předmětů z oblasti historické hudby 
 Vytvoření multimediálních výukových pomůcek 
 Workshopy a kurzy zahraničních odborníků 
 Tvorba nových předmětů z oblasti jazzové hudby 
 Hodnocení realizovaných inovací studijního programu 

 
Výstupy: 

 odborné stáže studentů 
 orchestrální a sborové koncerty 
 dirigentské kurzy 
 nové předměty z oblasti jazzové interpretace a historické hudby 
 workshopy a kurzy zahraničních odborníků 
 multimediální výukové pomůcky ve vybraných předmětech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


