Výzkumné centrum hudební akustiky Zvukového studia HAMU
a
Ušní nosní a krční ambulance – centrum léčby hlasových poruch, Rychnov n. Kněžnou
si Vás dovolují pozvat na
Seminář na téma: Práce s programem na vyšetření hlasového pole RealVoiceLab (volně dostupný
na internetu) a hlasové reedukace - kasuistiky
Vážené kolegyně a kolegové, seminář vychází z praktických kurzů hlasové rehabilitace a reedukace
v Opočně, kde jsme slíbili připravit seminář k zahájení činnosti vzdáleného přístupu k akustické
analýze hlasu na internetu RealVoiceLab (autor RNDr. M. Frič, HAMU).
Seminář bude mít dvě části.
První část bude věnována prezentaci kasuistik diagnostiky a léčby poruch hlasu formou otevřené
diskuze s aktivními účastníky. Program bude sestaven na základě přihlášených aktivních účastníků,
proto při přihlášení aktivní účasti předběžně popište diskutovaný problém. Účastníci bez prezentací
kasuistik se budou podílet hlavně na diskuzi. K prezentaci kasuistiky (aktivní účasti) není nutná
audiovizuální dokumentace, postačí alespoň přednést zkušenosti, třeba i negativní. Tuto část
semináře bude moderovat MUDr. M. Kučera. Předpokládaný čas této sekce 9,00 – 12,00 hod.
Ve druhé části semináře bude předveden projekt „Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu“,
v rámci kterého bude předveden nabízený software vyšetření hlasového pole „RealVoiceLab“ (který
budete možné následně bezplatně využívat přes internetové připojení). Práce s tímto softwarem
bude prakticky předvedena s možností si jej osobně vyzkoušet, dále bude přednesen doporučený
postup vyšetření hlasu (workshop) a způsob pro hodnocení vlastností hlasu pro účely tohoto
projektu. Moderuje RNDr. Marek Frič, předpokládaný čas 13,00 – 16,00 hod.
Obě části se zaměří na praktický dopad a odbornou diskuzi se všemi zúčastněnými.
Místo konání: Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 13., 118
00 Praha 1. Prostory v budově HAMU budou upřesněny podle počtu zájemců během ledna.
Datum a čas: 2. 2. 2011 (středa) od 9,00 hod. do cca 16,00 hod. (čas bude upřesněn dle vašeho
aktivního zájmu a počtu aktivně přihlášených).
Akce je bezplatná. Přihlášky posílejte do 11.1.2011

Svou účast potvrďte a v případě aktivní účasti popište prezentovaný problém
na adrese: hlaskurz@seznam.cz
Za organizátory:
RNDr. Marek Frič, MUDr. Martin Kučera

