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Martin Dostál (*1978, Mgr. Ph.D.) pracuje jako odborný asistent na Katedře 

informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kde působí od roku 2003. Zabývá 

se problematikou uživatelských rozhraní a evolučními výpočetními technikami se zaměřením 

na automatickou strojovou konstrukci programů a kreativitu, zejména pak strojové generování 

hudby.  Má dlouholetou praxi se zpracováním digitálního vícestopého audia na osobních 

počítačích. Je autorem 17 publikací. 

Workshop je organizován v rámci projektu Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a 

jejich flexibility jako podpora interdisciplinárního výzkumu vybraných oblastí hudební 

kultury spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky.  

Projekt je zaměřen na  studenty prezenčního a kombinovaného doktorského programu 

Hudební teorie a pedagogika a Muzikologie; bakalářského a magisterského programu 

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a magisterského programu Učitelství hudební 

výchovy pro SŠ a ZŠ v kombinacích s obory Přírodovědecké a Filozofické fakulty UP; 

vybrané absolventy magisterského programu Hudební výchova pro SŠ a ZŠ; akademické 

pracovníky vyvíjející vědecko-výzkumnou činnost na katedrách HV PdF UP, muzikologie FF 

UP, ale i LF a PřF UP, Ostravské univerzity v Ostravě, Univerzity v Hradci Králové, 

Masarykovy univerzity v Brně, UJEP v Ústí nad Labem, JU v Českých Budějovicích, 

Západočeské univerzity v Plzni, JAMU a VUT v Brně. Další podrobnosti o projektu viz 

http://www.ivhk.upol.cz/. 

 
Program: 
 
8.30 – 9.00     Prezence účastníků v Komorním sále KHV Pedagogické fakulty    
                       UP, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3-5, Olomouc 
                        
9.00 –9.30      Prezentace aktuální odborné literatury 
 
9.30 – 10.00   Zahájení workshopu, aktuální otázky projektu IVHK 
 
10.00 – 11.30 Moderní digitální vícestopý záznam a produkce zvuku  

 
11.30 – 11.45 Přestávka s občerstvením 
 
11.45 – 13.15 Mohou počítače komponovat hudbu ? (aplikace technik umělé     
                       inteligence na generování hudby) 
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13.15 – 13.45 přestávka na oběd 
 
13.45 – 15.10 Principy a práce v profi aplikaci Apple Logic 
 
15.10 – 16.00 Diskuse a individuální konzultace  
 
16.00 – 16.15 Evaluace a ukončení semináře  
 
 
Důležité termíny 

3.5. 2011     Poslední termín odeslání přihlášky na adresu   lenka.hejlova@upol.cz 

6.5. 2011     Uskutečnění  semináře        

 
Jízdné a stravné 
 
Jízdné (vlak 2. třídy s výjimkou EC Pendolino, autobus a MHD) v rámci ČR bude účastníkům 

plně hrazeno po předložení jízdenek. Podmínkou proplacení jízdného je trvalé bydliště a 

pracoviště (vysoká škola) účastníka semináře v České republice. Bezplatné celodenní 

stravování včetně občerstvení během semináře je kompletně zajištěno.                                                                           

Kontaktní osoba        Lenka Hejlová                                                                                                                            

                                   e-mail: lenka.hejlova@upol.cz 

                                   tel.: +420 58 563 5251 

                                    mobil: 776596752 

Poštovní adresa: Katedra hudební výchovy  

Pedagogická fakulta UP 

Žižkovo nám. 5 

771 40 Olomouc 

 

 

 

 

Sídlo katedry:          Katedra hudební výchovy 
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             Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci -     
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