
Slavnostní zasedání Umělecké rady Fakulty umění Ostravské univerzity 
 
 

Termín konání: 8. prosince 2015 od 13.00 hod. 
Místo konání: Aula Ostravské univerzity 

 
 
 

 
Slavnostní část 
 
1.  Úvod - slovo děkana a předsedy UR o smyslu Pamětní medaile děkana FU 

2.  Krátké hudební přivítání – několik spirituálů v podání oktetu studentů Katedry sólového zpěvu 

3. Předání Pamětních medailí s představením oceněných osobností 
 
 Je naším přáním být neustále v odborném i lidském kontaktu s našimi kolegy. Proto jsme se také na 
Fakultě umění  Ostravské univerzity rozhodli ocenit tyto mimořádné umělecké, umělecko-pedagogické 
a výzkumné výsledky jejich činnosti. Oceněné osobnosti byly moderátorem představeny v krátkém 
medailonku. 
 
 prof. Daniel Balabán, akademický malíř  
Prof. Daniel Balabán patří k mladší generaci zakladatelů výtvarných studií na Ostravské univerzitě. Od 
počátku působení na Ostravské univerzitě, tj. od roku 1993, to byl on, jenž definoval zásadní směřování 
ateliéru malby. Vychoval řadu vynikajících absolventů, v současné době je vedoucím katedry malby. 
V roce 2014 byl jmenován profesorem na své domovské Akademii výtvarných umění v Praze. 
Daniel Balabán jako umělec i jako pedagog splňuje všechna kritéria, která se očekávají od profesorské 
funkce. Bylo by velkým přínosem, kdyby osobnost Daniela Balabána byla přijata mezi ty, kteří bdí nad 
kvalitou uměleckého vysokoškolského vzdělání a kteří jsou zárukou kontinuální výuky malířského média 
na typu těchto škol. Toho média, které má své nezpochybnitelné kvality a jehož síla se projevuje v jeho 
kritické a zároveň syntetické schopnosti a výrazové komplexnosti tolik potřebné v době atomizace a 
všeobecné fragmentizace celé složité oblasti umění a kultury. 
 
 prof. Henryka Januszewska-Stańczyk 
Prof. Henryka Januszewska-Stańczyk svým působením na Katedře sólového zpěvu velkou měrou 
přispěla k navázání spolupráce s významnými polskými uměleckými školami a dalšími uměleckými 
institucemi. Je významnou pedagogickou osobností a školitelem řady studentů doktorského studia na 
Fakultě umění. Během svého pedagogického působení vychovala řadu význačných osobností. 
Absolventka její pěvecké třídy MgA. Vendula Černá je laureátkou mezinárodních soutěží Zlaté glosy 
Warszawa a mezinárodní soutěže slovanské hudby Katowice. 
 
 prof. Małgorzata Łuszczak 
Prof. Małgorzata Łuszczak dlouhodobě spolupracuje s Fakultou umění Ostravské univerzity. Od roku 
2000 byla spolupráce ještě s tehdejším Institutem pro umělecká studia OU a po vzniku Fakulty umění 
v roce 2007 spolupráce kontinuovala a posilovala. Spolupráce se odehrávala v rámci workshopů, 
přednášek, výstav a společných tvůrčích projektů mezi Fakultou umění a Slezské univerzity v 
Katovicích. V současné době tato spolupráce nadále pokračuje a vyústila ve společný projekt tzv. studia 
Double Degree v rámci studijního programu Výtvarná umění, obor Digitální grafika ve virtuálním 



prostředí. Neméně důležitá je spolupráce v oblasti doktorandských studií a habilitačních řízení na 
Fakultě umění Slezské univerzity v Katovicích. 
 
 prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. 
Prof. Ivo Medek, v současné době rektor JAMU v Brně, patří mezi přední osobnosti české hudební 
kultury. Jako hudební skladatel napsal více než padesát hudebních děl, řada z nich byla provedena na 
významných pódiích v Evropě, Asii i Americe - např. Darmstadtských kurzech, Varšavském podzimu, 
Pražském jaru, Moskevském podzimu, Cluj Modern, Wiener Festwochen, Audio Art Krakow, aj. 
Pedagogicky působil na univerzitách v USA, Portugalsku, Německu, Ukrajině, Holandsku, Rakousku, 
Thajsku, Polsku. 
Prof. Ivo Medek je členem umělecké rady Fakulty umění OU od jejího založení, kromě toho je členem 
uměleckých rad JAMU, HF JAMU, HAMU, místopředsedou Rady pro umění MK ČR, členem prezidia 
České hudební rady. Jeho přítomnost a aktivní spolupráce v umělecké radě naší fakulty je významným 
přínosem pro další směřování Fakulty umění OU a jejího začlenění do systému českého uměleckého 
školství. 
 
 prof. Stanislav Stankoci, akademický malíř  
Od roku 1992 do současnosti pedagogicky působí jako garant studijního programu na Katedře vizuální 
komunikace Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. V letech 2001 – 2007 byl vedoucím katedry, v 
letech 2007 – 2011 byl jmenovaný do funkce prorektora pro rozvoj a v roce 2011 byl zvolený do funkce 
rektora VŠVU, kterou vykonává dosud. 
Prof. Stanislav Stankoci dlouhodobě spolupracuje s Fakultou umění OU. Zásadním způsobem přispěl 
k otevření a rozšíření kvalifikačních možností kolegů a kolegyň Fakulty umění, kteří na půdě VŠVU 
získali titul docenta a profesora. Vedle tohoto zásadního přínosu pak prof. Stanislav Stankoci jako 
pedagog velmi úzce spolupracoval s Katedrou grafiky a kresby – Ateliérem volné grafiky a grafického 
designu. Výsledkem této spolupráce byly workshopy, přednášky, výstavy, z nichž za jednu 
z nejzásadnějších lze připomenout výstavu prof. Stanislava Stankociho v dnes už bývalé Nové síni 
Galerie výtvarného umění v Ostravě. 
 
 Mgr. Marta Toaderová  
Mgr. Marta Toaderová je výraznou uměleckou a pedagogickou osobností, která svým působením 
přispěla k formování hudební vysoké umělecké školy v moravskoslezském regionu. Od vzniku 
Umělecko-pedagogické katedry Pedagogické fakulty byla společně s prof. Rudolfem Bernatíkem u 
zrodu klávesového oddělení, později Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění OU. Vynikajícími 
úspěchy studentů v celostátních i mezinárodních klavírních soutěžích přispívá k širokému povědomí o 
vysoké úrovni výuky hry na klavír na Fakultě umění OU. Paní Mgr. Marta Toaderová pořádá i 
v současné době přednášky pro studenty Fakulty umění a účastní se klavírních kurzů, kde předává své 
bohaté umělecké a pedagogické zkušenosti. 
 
 
4.  Poděkování jednoho z oceněných  
 O slovo požádal prof. Daniel Balabán a také prof. Małgorzata Łuszczak. Oba ocenění pronesli krátká 
 poděkování. 
 
 
5.   Na závěr vystoupil Benda Quartet ve složení Petr Grabovský, Petr Benda, Marek Šumník a Tomáš 
 Svozil a provedl dvě věty Smyčcového kvartetu č. 2 Es dur, op. 33 Josepha Haydna. 
 
  
 



Společenská část 
 
Po skončení slavnostní části zasedání Umělecké rady FU OU následovalo společenské setkání 
v prostoru Galerie Student. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Pavla Telčerová 
V Ostravě dne 11. 1. 2016 


