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V akademickom roku 2016/2017 od 31. 5. do 11. 8. 2017 som mala možnosť realizovať stáž 

v rámci Erasmus+ , ktorú som využila a navštívila som Janáčkovú akadémiu múzických umení 

v Brne. Bola som si vedomá, že dostať sa na stáž na JAMU je komplikované, preto som ponuku 

hneď prijala a s napätím očakávala prvý deň v Brne. Privítala ma pani MgA. Koňárková Petra, 

ktorá mi vysvetlila, ako stáž funguje a zoznámila ma s programom. Dostala som preukaz stá-

žistu, ktorý ma oprávňoval požičať si triedu na rozospievanie, navštíviť školskú knižnicu, škol-

ské predstavenia, koncerty a pozrieť vyučovacie hodiny rôznych predmetov. Predstavila mi 

doc. MgA. Zdeněka Šmukařea ktorý je vedúcim katedry spevu a zároveň bol mojim mentorom 

a hlasovým pedagógom počas mojej celej stáže.  

Doc. MgA Šmukař, bol veľmi milý a profe-sionálny. Na prvej hodine sme preberali, aké 

skladby spievam a na akých by som chcela pracovať počas mojej stáže. Spoločne sme vybrali 

áriu Mimi z opery Bohéma od G. Pucciniho, áriu Alciny z opery Alcina od G.F.Händla, a áriu 

Rusalky z opery Rusalka od A. Dvořáka. Na ďalších spoločných hodinách sme pracovali na 

hlasovej technike, interpretácií, správnej výslovnosti textu v áriách. Skoro na každej hodine 

bola prítomná aj doc. MgA. Marta Vašková, ktorá mi všetky moje skladby korepetovala. Boli 

to pre mňa veľmi obohacujúce skúsenosti, pretože sa mi venovali obaja profesionálni hudob-

níci, usmerňovali ma nielen po technickej, ale aj po výrazovej. Všetky skladby, ktoré som spie-

vala boli sprevádzané  korepetítorom. Doc MgA. Šmukař je výborný pedagóg a som veľmi 

rada, že som ho mohla spoznať a vziať si od neho obohacujúce spevácke skúsenosti, ktoré by 

mi mohli pomôcť v mojej kariére. Dohodli sme sa, že by som aj v ďalšom roku  mohla požiadať 

o stáž v jeho triede. Doporučila by som absolvovanie stáže každému študentovi, aby si vyskú-

šal, ako to funguje na inej zahraničnej Vysokej škole, zoznámi sa s novými ľuďmi a určite roz-

šíri aj svoj profesionálny obzor.  
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