
ÚVOD DO KOMPOZICE 
dvousemestrální pilotní kurz celoživotního vzdělávání 
 
Termín a místo konání kurzu 

říjen 2006 – červen 2007  
Hudební fakulta JAMU, Komenského nám. 6, 662 15  Brno 
 

Cíle kurzu 

Cílem kurzu je umožnit profesionální vzdělání amatérským autorům hudby, kteří vytvářejí v České republice 
hudební díla různých žánrů a různého zaměření určená pro veřejné užití. V současné době se hudební 
produkty uplatňují nejen formou tradičních veřejných hudebních produkcí, ale také jako součástí reklamy, 
počítačových her, filmů, divadla ad. Vzhledem k profesionálnímu – komerčnímu využití těchto produktů by 
mělo vést profesionální proškolení tvůrců ke zvýšení celkové úrovně hudební produkce v této oblasti, i 
k lepšímu uplatnění absolventů kurzu na trhu práce. 
 
Odborným cílem kurzu je umožnit zájemcům o vzdělání v oboru kompozice hudby různých žánrů základní 
vhled do sféry profesionální hudební kompozice, seznámit je s různými přístupy ke kompozici a poskytnout 
potřebné informace z oblasti hudebně teoretických disciplin i provozu hudebních institucí, médií atd. 
V případě zájmu frekventanta o oblast soudobé artificiální hudby může mít kurz podobu přípravy na 
bakalářské studium kompozice na HF JAMU. 
    
Komu je kurz určen 

 Zájemcům – autorům hudby – kteří neměli možnost získat vzdělání s tímto zaměřením na střední, či 
vysoké škole a kteří chtějí rozšířit škálu své kvalifikace o nabízený obor. Je nutno vykázat talentové 
předpoklady. 

 Absolventům konzervatoří, kteří z jakýchkoliv důvodů dále nepokračují ve vysokoškolském studiu, ale 
pracují v oboru a mají zájem o další profesní růst. Kurz nenahrazuje řádné vysokoškolské studium. 

 Učitelům skladby a hudebně-teoretických disciplin na různých typech škol.  

 Uchazečům o bakalářské studium na HF JAMU. Je nutno vykázat kompoziční zběhlost na základě 
předložených vlastních kompozic a základní znalosti hudebně-teoretických disciplin.  

 
Náplň studia 

Výuka probíhá dvakrát měsíčně. 

Hlavní obor – Kompozice  
Dotace: 2 vyuč. hod. jednou za 14 dní – individuální výuka dle domluvy s pedagogem  
Popis: individuální konzultace s pedagogem dle vlastní volby (pedagogové HF JAMU) s možností konzultace 
se skladatelem vybraného žánru (externí pedagog) 

Teoretický předmět - Teorie kompozice   
Dotace: 1 vyuč. hod. jednou za 14 dní – hromadná výuka 
Popis: základní přehled o vývoji hudby a kompozičních technikách jednotlivých období se zvláštní pozorností 
věnované hudbě od 20. stol. po současnost, základy hudební nauky a teorie 

Teoretický předmět – Instrumentace 
Dotace: 2 vyuč. hod. za měsíc – hromadná výuka 
Popis: seznámení se s nástroji symfonického orchestru a základními přístupy k instrumentaci 

Volitelný předmět  
Dotace: 1 vybraný volitelný předmět - 2 vyuč. hod. za měsíc 
Např.- počítačová notografie (Finale, Sibelius) 

  - týmová a multimediální kompozice 
  - vybavení elektroakustického studia, použití počítačů a nových technologií v elektroakustickém studiu 
  - aktuální trendy v instrumentaci a nové interpretační techniky, příp. další (dle zájmu frekventantů) 



 
Seminář kompozice 
Dotace: 2 vyuč. hod. za měsíc – hromadná výuka 
Popis: kolektivní seminář všech frekventantů a pedagogů 
                 

• Kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou s předložením partitur vlastních kompozic a zkoušku z teorie. 

• Na základě úspěšně vykonané zkoušky získává frekventant osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Lektoři 

Výuku zaštiťují pedagogové katedry kompozice a dirigování HF JAMU: 
prof. PhDr. Leoš Faltus 
prof. Arnošt Parsch 
doc. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 
doc. František Emmert 
od. as.  Martin Smolka 
MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. 
Doktorandi oboru Kompozice a teorie kompozice 
Přizvaní externí pedagogové 
 

Kapacita kurzu 

Maximální počet frekventantů v kurzu je 10. Výběr uchazečů provede na základě přihlášek, motivačního 
dopisu a talentové zkoušky výběrová komise složená z pedagogů HF JAMU. Součástí talentové zkoušky bude 
posouzení kompozic uchazečů. 

 

Termín podání přihlášek 

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a životopisem zašlete do 31. května 2006 na adresu Hudební 
fakulta JAMU – Kurzy ESF, Komenského nám. 6, 662 15 Brno nebo e-mailem na konarkova@jamu.cz.  
 

Další informace o kurzech Vám v případě potřeby poskytne: 

MgA. Petra Koňárková 
Tel.: +420 542 591 607 
E-mail: konarkova@jamu.cz
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