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Z Á P I S 

 

ze zasedání Umělecké rady Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě 

konaného dne 17. května 2012 

 

 

 

 

 

Místo konání:  

Fakulta umění, Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory 

 

Přítomni:  

doc. PhDr. Zbyněk Janáček, doc. Daniel Balabán, akad. malíř, doc. Mgr. Josef Daněk,  

doc. MgA. Dušan Foltýn, prof. Jan Hališka, Mgr. et Mgr. Markéta Koptová, Ph.D.,  

prof. Vítězslav Kuzník, prof. Eduard Ovčáček, akad. malíř, Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.,  

doc. Mgr. Jiří Surůvka, prof. PhDr. Jindřiška Bártová, prof. Henryka Januszewska-Stańcyk, 

Mgr. Soňa Javůrková, Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., Jiří Nekvasil, doc. MgA. Vít Spilka. 

 

Omluveni: 

doc. MgA. Jiří Hanousek, doc. Mgr. Petr Lysáček, Jaromír Javůrek, prof. Ivan Klánský,  

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., doc. MgA. Petr Kvíčala, prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. 

 

 

 

Program zasedání: 

 

1. Úvodní slovo děkana k programu jednání 

2. Prezentace Výroční zprávy Fakulty umění OU za rok 2011 

3.  RUV a RIV 

4.  Zpráva o průběhu doktorského studijního programu Hudební umění, studijního oboru  

      Interpretace a teorie interpretace 

      5.  Různé 

 

 

1. Úvodní slovo děkana k programu jednání 

 

Doc. PhDr. Zbyněk Janáček, děkan Fakulty umění a předseda Umělecké rady FU OU 

informoval o jednotlivých bodech výše uvedeného programu zasedání a požádal všechny 

přítomné o hlasování o programu. 

 

Výsledky hlasování: 

Pro:  16 

Proti:  0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

 

2. Prezentace Výroční zprávy Fakulty umění OU za rok 2011 

 

Umělecká rada FU OU bere Výroční zprávu fakulty umění OU za rok 2011 na vědomí. 
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3. RUV a RIV 

 

Dr. Markéta Koptová seznámila s problematikou vědecké činnosti Fakultě umění OU na 

základě provedené analýzy záznamů a výsledků přenášených do RIV, která byla vypracována 

s ohledem na požadavky tohoto registru. Z analýzy vyplynulo vyvození důsledků směřujících 

k vyvíjení vědecké činnosti ve smyslu kvality výsledků. 

 

Doc. Zbyněk Janáček  hovořil o tříletém  projektu Registr výsledků tvůrčí rozvojové činnosti 

a  Metodika   hodnocení  výsledků   tvůrčí   umělecké  činnosti,   na jehož  vzniku  se  podílí  

a intenzivně na něm spolupracují umělecké vysoké školy v ČR a informoval o současné 

situaci.  

Protože stále není vytvořen informační systém pro zpracování záznamů o umělecké činnosti, 

probíhá jejich sběr manuálním způsobem. Oproti počtu výsledků za léta 2008 – 2010, který 

byl pro jednotlivé vysoké školy limitován, v hodnocení za rok 2011 byly počty výsledků 

v segmentech  výtvarného  i  hudebního  umění   otevřeny.  RUV  zatím   nesplnil  očekávání 

a zásadní ekonomický přínos je pod očekávanou mírou. 

 

 

4. Zpráva o průběhu Doktorského studijního programu Hudební umění, studijního oboru   

    Interpretace a teorie interpretace 

 

Prof. Jan Hališka, garant Doktorského studijního programu Hudební umění, studijního oboru 

Interpretace a teorie interpretace, podal informativní zprávu za rok jeho trvání.  

 

5. Různé 

 

a) Návrh na schválení členství proděkanky pro umění, vědu a zahraniční vztahy dr. Markéty        

    Koptové v Oborové radě Doktorského studijního programu Hudební umění, studijního  

    oboru Interpretace a teorie interpretace. 

    Návrh byl hlasováním přijat. 

 

Výsledky hlasování: 

Pro:  16 

Proti:  0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

b) Návrh členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na Fakultě umění Ostravské     

    univerzity v Ostravě pro roky 2012/2014 představil proděkan pro studium Mgr. Marek  

    Sibinský, Ph.D.  

    Návrh byl přijat. 

 

Výsledky hlasování: 

Pro:  16 

Proti:  0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

c) Analýza  situace  Fakulty  umění  OU  v souvislosti se současnými ekonomickými dopady   

    a specifiky uměleckého vysokého školství v ČR. 

    Děkan Fakulty umění OU doc. PhDr. Zbyněk Janáček předložil SWOT analýzu současného    

    stavu fakulty. 
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Závěrem zasedání Umělecké rady její předseda a děkan FU OU doc. PhDr. Zbyněk Janáček 

ještě jednou poděkoval všem přítomným za účast a rozloučil se s přáním příjemných další dní 

a blížícího se léta. 

 

 

 

 

Závěr: 

 

Umělecká rada Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě na svém zasedání, které se 

uskutečnilo ve čtvrtek 17. května 2012, všechny body projednala.  

 

 

Návrh usnesení: 

 

1. Umělecká rada Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě schvaluje členství  

    proděkanky pro umění, vědu a zahraniční vztahy Mgr. et Mgr. Markéty Koptové, Ph.D.  

    v Oborové radě Doktorského studijního programu Hudební umění, studijního oboru  

    Interpretace a teorie interpretace. 

 

2. Umělecká rada Fakulty umění OU schvaluje Návrh členů zkušebních komisí pro Státní  

    závěrečné zkoušky na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě pro roky 2012/2014. 

 

Výsledky obou hlasování: 

Celkový počet členů: 23 

Počet přítomných členů: 16 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1. Návrh členů zkušebních komisí pro Státní závěrečné zkoušky na Fakultě umění Ostravské 

univerzity v Ostravě pro roky 2012/2014. 

 

 

 
Zapsala: Pavla Telčerová, 23. 5. 2012 

Verifikoval: doc. Janáček, jazyková úprava neprovedena 


