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Zápis z jednání Umělecké rady Fakulty umění Ostravské univerzity 

dne 9. 9. 2020 

Místo konání: Fakulta umění, Podlahova 3, Ostrava – Mariánské Hory 

Přítomno: 13 členů UR 

Omluveno: 3 členů UR 

Umělecká rada byla schopna usnášet se ve všech projednávaných otázkách.  

Program jednání: 

1. Zahájení, projednání návrhu programu zasedání 

2. Výroční zpráva Fakulty umění za ro. 2019 

3. Informace o probíhající stavbě nové budovy Fakulty umění OU na Černé louce 

4. Hostující umělec na výtvarné části FU – informace  

5. Plán výstavní činnosti GAFU na r. 2021 

6. Prezentace výsledků činnosti jednotlivých referátů, tj. referátu pro vědu a rozvoj, umění a 

vnější vztahy, studijní 

7. Nadační fond – informace 

8. Letní škola 

9. Různé 

 

Ad 1)  

 Jednání Umělecké rady FU OU zahájil děkan doc. MgA. František Kowolowski přivítáním všech členů, 

především nových členů UR. Děkan seznámil přítomné s navrženým programem jednání a požádal 

členy OR FU OU o jeho schválení. Nezazněly připomínky a UR FU jednomyslně program jednání 

schválila. 

Ad 2) 

Děkan seznámil UR s výroční zprávou FU OU za rok 2019, se strukturou, kterou je výroční zpráva 

tvořena a způsobem sběru podkladů.  Proběhla diskuse o hodnocení RUV, kdy FU je v posledním roce 

velmi úspěšná, ale bude třeba zohlednit situaci kolem COVID 19. 
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Proběhla diskuse o náboru studentů v návaznosti na nové studijní programy, návrh na formu 

kombinovaného studia. 

Schválení VZ FU OU – schváleno všemi hlasy.  

 

Ad 3)  

Stav výstavby nové budovy FU OU: 

Posun termínu dokončení díla • žádost o posun finálního dokončení díla byla zhotovitelem zaslána 

(posun do 27.4.2022), je objednatelem akceptována a byla zapracována do dodatku č. 1 ke SOD. 

- 19/8 pan kvestor odsouhlasil částku na dofinancování dodatku č.1 ke stavbě. Dodatek už 
schválila i Rada města Ostravy, teď čekáme na vyjádření MŠMT 

 

Z toho Nová budova fakulty umění 

cena víceprací                                                                   45 263 175,26 Kč bez DPH 

cena méněprací                                                                24 917 313,81 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění 

    299 341 904,20 Kč bez DPH 

- Obsahem dodatku č. 1 je po provedené optimalizaci: 
o Uložení kontaminované zeminy 
o Základové konstrukce 
o Změna v provedení záporového pažení v půdorysném rozsahu 91m 
o Změna pažení a optimalizace výztuže 

 

Byla s fy Aveton uzavřena smlouva o dopracování projektové dokumentace na realizaci akustiky 

komorního sálu s požadovaným dozvukem 1,8 vteřiny. Záměrem je mít jeden z nejlepších sálů pro 

komorní hudbu ,minimálně v ČR. 
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Ad 4) 

Zazněly podrobné Informace ohledně profesora na výtvarné části FU OU. Pan děkan představil pana 

prof. Pavla Jarodzkého. Pan proděkan Maceček zmínil spolupráci s prof. Barbarou Marií Willi.  

Prezentace v příloze. 

 

 

Ad 5) 

Plán výstavní činnosti GAFU na rok 2020 / 2021 byl představen doc. Kowolowskim.  

Plán výstavní činnosti v příloze. 

 

 

Ad 6) 

Prezentace dr. Macečka o jeho úseku, představení strategie propagace oborů v zahraničí.  

Proběhla rozmluva o získávání studentů z ciziny, především studentů z Číny.  

 

Proděkan Čurda informoval o stavu projednávání žádosti o akreditaci nových studijních programů 

navázaných na projekt UniReg. 

▪ Komorní hra + Chamber Music 

• FU OU byly doručeny podklady pro rozhodnutí, v nichž byl vznesen dotaz 
ohledně nejasností kolem výše úvazku garanta studijního programu.  

• Vedení FU OU zaslalo prostřednictvím Mgr. Papřoka vysvětlení 
potvrzující, že doc. Františák je aktuálně zaměstnán na FU OU na plný 
pracovní úvazek. 

▪ Grafický design (Bc + NMg) 

• FU OU byly doručeny podklady pro rozhodnutí. Program byl hodnocen 
dobře; navrhováno bylo předložení kontrolní zprávy po třech letech 
v souvislosti se skutečností, že garant studijního programu má pracovní 
smlouvu na dobu určitou. 

▪ Produkce v kulturních a kreativních odvětvích 
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• V souvislosti s tímto studijním programem FU OU dosud neobdržela 
zprávu o složení hodnotící komise, což znamená, že dosud nezapočal 
proces hodnocení tohoto programu a lze očekávat zpoždění v jeho 
projednávání. 

o Proděkan Čurda se bude informovat na projektovém oddělení o strategii spouštění 
nových studijních programů v souvislosti se zpožděním výstavby nové budovy.  

 

Ad 7) Nadační fond  

Záměrem Nadačního fondu FU OU bude poskytovat podporu především v těchto oblastech: Podpora 

tvůrčí a umělecké činnosti na FU, výstavních a hudebních projektů, vzdělávací stáže studentů a 

pedagogů, tvůrčí vzdělávací aktivity a rozvoj vzdělávací činnosti na FU OU, celkově rozvoj občanské a 

profesní společnosti v oblasti výtvarného a hudebního umění. Pomoc studentům výtvarných a 

hudebních oborů plně se soustředit na své studium, podpora mimořádných talentů, nadané studenty 

v tíživé sociální situaci, pomoc absolventům uplatnit se v oboru atd… 

 

Ad 8) 

Letní škola – proběhne na obou částích Fakulty umění. Po upřesnění bude UR informována. Pan 

Pokorný nabídl spolupráci s PLATO Ostrava.  

 

 

Ad 9) Různé 

1. Schválení návrhu členů zkušební komise pro SZZ na FU – výtvarná i hudební část 

MgA. Andrea Uváčiková, PhD. 

Doc. Mgr. Helena Spurná, Ph.D. 

MgA. Anna Stavělová 

2. Informace o www.fakultaumeni.cz – web pro studentské práce. UR byla seznámená s touto 

webovou stránkou, která je reprezentativní platformou výsledků tvůrčí a umělecké činnosti 

studentů na FU OU již od roku 2018. 

 

 

 

http://www.fakultaumeni.cz/
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Zapsala: Leona Pavlíková 

Verifikoval: doc. František Kowolowski, děkan 

 

Přílohy: 

Prezenční listina z jednání dne 9. 9. 2020 

Výroční zpráva FU OU 

Výstavní plán Galerie GAFU na rok 2020 / 2021 

Prezentace Mgr. Petra Macečka, PhD., proděkana pro umění a zahraniční vztahy 

Popis výuky – prof. Jarodski a prof.Willi 

Návrh členů zkušebních komisí pro SZZ na FU OU – 2020-2023 

 


