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Vedle práce sbormistrovské zahájil i kariéru pedagogickou. V roce 1959 nastoupil na místo 
odborného asistenta Pedagogického institutu v Ústí nad Labem, který byl v roce 1964 
transformován na samostatnou pedagogickou fakultu a později na dnešní Univerzitu Jana 
Evangelisty Purkyně. Tomáš Fiala zde působil po celou dobu a zasloužil se o rozvoj hudební 
výchovy, sborového zpěvu, ale i hudební pedagogiky. Jako vedoucí katedry v letech 1979 – 
1990 dokázal prosadit tehdy ojedinělé hudební obory v kombinaci s hudební výchovou, jakými 
bylo sbormistrovství, hra na klavír, sólový zpěv. Po roce 1990 zasedal jakožto jeden z mála 
profesorů v oboru hudební výchovy v republice ve vědeckých radách univerzit, a byl stálým 
předsedou habilitačních komisí. Ve spolupráci s dalšími členy katedry se mu podařilo 
vybudovat školicí pracoviště doktorandského studia, habilitační a jmenovací řízení. 
Neodmyslitelnou součástí katedry hudební výchovy  i celé fakulty byl Smíšený pěvecký sbor 
PF UJEP Ústí nad Labem, který pan Tomáš Fiala založil v roce 1959 (původně v podobě dívčího 
sboru) a který pod názvem Universitatis Iuventes vedl až do roku 1992. S tímto sborem 
uspořádal více než 1 000 koncertů a příležitostných vystoupení v tuzemsku i ve 12 evropských 
zemích a zúčastnil se řady festivalů a soutěží. Důležitým rysem jeho osobnosti byl vždy laskavý 
přístup ke studentům a smysl pro humor, čímž dokázal vždy v mladých lidech probudit zájem 
o sborový zpěv i o hudbu obecně. 
V letech 1992 – 1995 zúročil všechny své dosavadní zkušenosti v práci se sborem opery 
tehdejšího Městského divadla v Ústí nad Labem, se kterým nastudoval premiéry mnoha oper 
– např. Nabucco, Tosca, Carmen. Po roce 1995 se zaměřil na práci s dalším severočeským 
pěveckým sborem – Pěvecké sdružení litoměřických učitelů. Sbor začal pod jeho vedením 
pořádat tematické koncerty, nahrál čtyři CD a uskutečnil řadu zahraničních koncertů. 
Celou dosavadní uměleckou činnost – téměř šedesát let – věnoval prof. Tomáš Fiala oblasti 
sborového zpěvu. V této záslužné činnosti dosáhl vynikajících výsledků. 
 


