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Správa z Eramus+ mobility – výučba  

Ostravská univerzita v Ostrave 04. – 05. 04. 2016 
 

 

V dňoch 4. – 5. apríla 2016 som realizovala Erasmus+ mobilitu / výučbu na Fakulte 

umění Ostravskej univerzity v Ostrave. Na katedre teórie a dejín umenia som mala prednášky 

pre študentov bakalárskych a magisterských umeleckých hudobných programov. Veľmi      

srdečne ma prijal kolega Mgr. Dr.Phil. Viktor Velek, Ph.D., s ktorým som predtým písomne 

pripravovala moju mobilitu a zoznámil ma tiež s prodekanom pre vedu a rozvoj Fakulty ume-

nia s PhDr. Martinom Celhofferom, Ph.D., ktorý je odborníkom v oblasti hudobnej teórie, 

a estetiky. Dr. Celhoffer daroval našej akademickej knižnici tri publikácie: 1. Úvod do analý-

zy kontrapunktických technik (2014), 2. Úvod do studia hudebních tempreratur (2014), 3. Es-

tetické teorie: Základní problémy – texty (2014), ktoré sú k dispozícii našim študentom 

a pedagógom.  

Mojich prednášok na témy: Vybrané netradičné spôsoby interpretácie v hudbe 2. polo-

vice 20. storočia; Komplexná analýza hudobného diela – aplikácia synergetiky a systémovej 

teórie; Modalita v hudbe 20. storočia – vybrané ukážky; Modalita v rockovej a jazzovej hudbe 

v 20. storočí (príklady Lennon, McCartney, Gershwin a pod.) sa zúčastnili ca. 30 študenti, 

ktorí prejavovali živý záujem o dané témy.   

S kolegami Dr. Velekom a Dr. Celhofferom sme diskutovali o možnosti realizácie štu-

dentských mobilít – štúdium aj stáž (jeden náš študent Bc. Maan Khalife už na tejto fakulte 

realizoval mobilitu / štúdium v zimnom semestri 2014/2015), ako aj o možnosti realizovať 

študentskú mobilitu na našej inštitúcii, tiež mobility / výučba pedagógov Ostravskej univerzi-

ty na našej inštitúcii a tiež o participácii na našich pravidelných vedeckých sympóziách 

a seminároch. O rozvoj spolupráce kolegovia prejavili veľký záujem.  

Prínos mojej mobility v rámci programu Erasmus+, ktorý je podporený Európskou 

úniou, vidím predovšetkým v nadväzovaní nových profesionálnych kontaktov, vo výmene 

odborných skúseností, v rozvíjaní spoločných vedeckých a umeleckých aktivít a tiež aj 

v ďalších možnostiach realizácie výmenných mobilít. 

 

 

V Banskej Štiavnici, 12. 6. 2016 
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