
 
Slavnostní zasedání Umělecké rady Fakulty umění Ostravské univerzity 

 

14. května 2014 
Aula Ostravské univerzity 

 
 

 

Slavnostní část 
 
 
1.  Úvod - slovo děkana a předsedy UR  

 Také Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě se rozhodla ocenit mimořádné umělecké a 

umělecko-pedagogické výsledky a do vnitřních předpisů fakulty vtělit statut emeritního profesora. 

V souladu se Statutem Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě a Statutem emeritního profesora 

bude proto jako výraz dalšího ocenění přínosu v umělecké a umělecko-pedagogické činnosti na 

Pedagogické fakultě, Institutu pro umělecká studia a především na samostatné Fakultě umění 

Ostravské univerzity v Ostravě předán jmenovací dekret. 

 

 

2. Předání dekretů Emeritní profesor s představením oceněných osobností. 
 Oceněné osobnosti byly představeny a z rukou děkana Fakulty umění převzaly ocenění. 
 

prof. Mgr. Rudolf Bernatík 

Je významnou osobností Pedagogická fakulty Ostrava a Institutu pro umělecká studia Ostravské 

univerzity, kde působil jako docent oboru Hra na klavír a předmětů Komorní hra, Improvizace, 

Doprovody lidových písní v letech 1976-1997. Byl proděkanem Pedagogické fakulty Ostrava, 

předchůdce Ostravské univerzity a jejích fakult v letech 1989 – 1991, do roku 1997 děkanem 

Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a následně vedoucím umělecko-pedagogické katedry této 

fakulty. Jako ředitel Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity v letech 1999-2007 se zasloužil o 

akreditaci studijního programu Hudební umění. 

 

prof. Mgr. Zdeněk Gola 

Působil, v rozmezí let 1991 až 2008 na umělecko-pedagogické katedře Pedagogické fakulty Ostravské 

univerzity, posléze Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity a nakonec na Fakultě umění 

Ostravské univerzity v Ostravě jako profesor hlavního oboru Hra na housle.  

Pro kvalitní uměleckou a pedagogickou profesní dráhu připravil přes 20 absolventů a vydal větší počet 

pedagogických prací, zabývajících se metodikou houslové hry na různých stupních technické úrovně od 

začátečníků po pokročilé. 

 

doc. Eduard Halberštát, akad. malíř 

Začínal na Pedagogické fakultě, katedře výtvarné tvorby a výchovy, kde externě působil od roku 1993. 

V letech 1999-2003 působil jako docent a vedl tuto katedru na Institutu pro umělecká studia Ostravské 



univerzity. Věnoval se budování a rozvoji ateliéru kresby, který byl akreditován v roce 2002 jako 

samostatný obor studijního programu Výtvarná umění. Několik let tento ateliér vedl. 

 

prof. Eduard Ovčáček, akad. malíř 

Své působení začal na Pedagogické fakultě, katedře výtvarné tvorby a výchovy interně v roce 1992.  

Jako profesor vedl katedru grafiky a kresby na Institutu pro umělecká studia i od roku 2007 na vzniklé 

Fakultě umění Ostravské univerzity a vedle všech významných počinů se velkou měrou zasloužil o 

získání akreditace studijního programu Výtvarná umění a stál za založením serigrafických workshopů, 

které se na půdě Fakulty umění konají již od roku 1997. Aktivně uskutečňuje studijní program Výtvarná 

umění i nadále a v souvislosti s tím uměleckou, vědeckou a jinou tvůrčí činnost. 

 

doc. Mgr. Valter Vítek 

Působil jako docent hry na klarinet na Ostravské univerzitě v Ostravě, umělecko-pedagogické katedře, 

pozdějším Institutu pro umělecká studia a nynější Fakultě umění v letech1991-2009. 

Jeho pedagogická činnost pomohla v růstu a profilovala uměleckou osobnost studentů, kteří se později 

stali významnými interprety a sóloklarinetisty předních českých a moravských hudebních těles. 

 

 

3. Hudební vystoupení studentů Fakulty umění 

 

MgA. Eva Dřízgová, sólistka opery Národního divadla moravskoslezského a studentka 2. ročníku 

doktorského studijního oboru Interpretace a teorie interpretace, přednesla za klavírního doprovodu 

MgA. Michala Bárty Vokální cyklus Vítězslava Nováka Melancholické písně o lásce op. 38. 

 

Na závěr slavnostní části zasedání zazněla Uherská rapsodie č. 12 Ference Liszta v provedení Oleksii 

Gerycha, který je studentem 2. ročníku NMgr. studia ve třídě dr. Lukáše Michla. 

 

 

Společenská část 
 
Po skončení slavnostní části zasedání Umělecké rady Fakulty umění následovalo společenské setkání 
v prostoru Galerie Student. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Pavla Telčerová 

V Ostravě dne 25. 5. 2014 


