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Čj. 105955/50/19 

Zápis z jednání Umělecké rady Fakulty umění Ostravské univerzity 

 dne 16. prosince 2019 

 

Přítomno: 11 členů UR, 8 členů UR svou účast omluvilo (viz přiložená prezenční listina) 

 

Navržený program: 

1. Úvod 

2. Schválení žádostí o akreditaci SP HU a SP VU v rámci projektu UNIreg 

3. Umělecká činnost GAFU 

4. Plán realizace Strategického záměru FU na r. 2020 

5. Hostující profesor 

6. Různé – nová budova FU 

7. Závěr 

K bodu 1/ 

Jednání Umělecké rady Fakulty umění OU zahájil děkan doc. MgA. František Kowolowski 

přivítáním všech členů UR. Děkan seznámil s navrženým programem a požádal členy FU OU 

o schválení. Nezazněly připomínky a UR FU jednomyslně program jednání schválila. 

 

K bodu 2/ 

Děkan předal slovo proděkanu pro studium Mgr. Martinu Čurdovi, Ph.D., který představil 

jednotlivé žádosti o akreditaci nových studijních programů Fakulty umění OU. V následné 

diskuzi vystoupili se svými připomínkami 3  členové UR FU OU. Poté děkan požádal přítomné 

členy o hlasování: 

- Bc studijní program Grafický design   11 PRO 

- NMg studijní program Grafický design  11 PRO 

- Studijní program Chamber music   11 PRO 

- Studijní program Komorní hra   11 PRO 

- Studijní program Produkce v KKO   11 PRO 

Nikdo z přítomných se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.   
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K bodu 3/ 

Děkan podal informaci o Galerii Fakulty umění GAFU – děkan informoval o navrhovaném 

plánu výstav na rok 2020. UR vzala na vědomí. 

 

K bodu 4/ 

Proděkan M. Čurda detailně prezentoval  Plán realizace strategického záměru Fakulty umění. 

Nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky ze strany UR FU. Děkan informoval o důležitosti 

přípravy pracovní skupiny k strukturování obsahu doktorandského studia na výtvarném umění. 

Zazněly hlasy o důležitosti garantování teoretických předmětů navrhovaného doktorandského 

studia. Vedení FU je si toho vědomo a připravuje kroky k posílení garance teoretických 

předmětů na výtvarném umění.  

Děkan poté vyzval přítomné členy k hlasování – 11 hlasů PRO.  

Nikdo z přítomných se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 

 

K bodu 5/ 

Děkan podal informaci o hostujících profesorech  na FU – na výtvarné části je to prof. Dariusz 

Fodczuk; na hudební části FU p. prof. M. Barbara Willi.  

Mgr. M. Pokorný navrhuje provázanost workshopových aktivit PLATO s výukou hostujícího 

umělce na výtvarném umění. Děkan poděkoval za podnět a bude v budoucnu tento návrh 

projednáván. UR vzala na vědomí. 

 

K bodu 6/ 

Různé – proděkan M. Celhoffer informoval o stavu připravenosti nové budovy FU. Proběhla 

výběrová řízení na dodavatele stavby. Během ledna 2020 by  měla být podepsána smlouva 

s vítězem výběrového řízení. Předpokládané zahájení obsazení pozemku pod stavbu projektu 

nejdříve koncem ledna 2020. Proděkan M. Celhoffer nastínil provázanost výstupu výukových 

modelů v infrastruktuře nové budovy. Představil tuto provázanost na příkladu půdorysu 

navržené stavby. UR vzala informace na vědomí. 
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Na závěr jednání děkan poděkoval všem členům Umělecké rady FU OU za účast na jednání, 

popřál krásné a příjemné vánoční svátky, a jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

Příští termín zasedání Umělecké rady se předpokládá  po 20. červnu 2020, konkrétní datum 

zašleme v pozvánce v dostatečném předstihu a  s navrhovanými body jednání. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 16. prosince 2019 

Zapsala: H. Koudelná 

 

Schválil:    doc. MgA. František Kowolowski 
                       děkan Fakulty umění OU  


