
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 405

Čerpáno 405

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

1. Zřízení 

prezentačního 

webového portálu pro 

oblast uměleckého 

vzdělávání a 

architektury. 

2. Vytvoření otevřené 

databáze s 

prezentacemi 

uměleckých výstupů 

participujících škol s 

odkazy na jednotlivé 

školy a fakulty online 

prezentace.

3. Výstavy, koncerty, a 

další prezentační 

aktivity zaměřené na 

propagaci uměleckého 

vzdělávání pro budoucí 

zájemce o studium. 

4. Publikace o školách a 

fakultách i pro 

zahraniční partnery, 

školy a uchazeče.

Plnění  výstupů 

projektu

1. Participace na 

vytvoření obrazových a 

textových podkladů pro 

webový portál pro 

prezentaci výstupů 

uměleckého vzdělávání 

Název projektu: Umělecké vzdělávání - online prezentace výstupů umělecké a tvůrčí činnosti

Ostravská univerzita, Fakulta umění

Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu

g) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter

Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021

V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:

405 0

405 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Doc. MgA. František Kowolowski Bc. Leona Pavlíková

Ostravská univerzita Ostravská univerzita

Fakulta umění, Ostravská univerzita

Podlahova 3, 709 00 Ostrava

https://fu.osu.cz/

Fakulta umění, Ostravská univerzita

Podlahova 3, 709 00 Ostrava

https://fu.osu.cz/

553 46 2950 553 46 4042

frantisek.kowolowski@osu.cz leona.pavlikova@osu.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Cíl byl splněn částečně. Vydání informačního materiálu o FU OU i pro zahraniční partnery, školy a uchazeče byla realizovaná 

pouze  on-line formou. Podrobný popis realizace viz plnění výstupů projektu.

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

Splněno.  Všechny katedry na FU OU připravily podklady tvůrčí a umělecké činnosti pro webovou prezentaci www.studyart.cz 

a to jak obrazové, zvukové, tak textové materiály.  Materiály cílily jak na absolventy, pedagogy, tak na aktuální studenty 

studující ve všech SP. V budoucnosti se budou materiály doplňovat o aktuální tvůrčí a umělecké výstupy. Byla pořízená 

fotodokumentace jednotlivých děl, jazyková korektura textů a anglické překlady ve stanovených oblastech vzdělávání.  Byly 

realizovány propagační videa některých ateliérů a SP programů na výtvarné části FU OU.

Cíl projektu byl splněn. Na konci roku 2021 byl uveden do provozu webový portál studyart.cz zaměřený na propagaci českých 

uměleckých vysokých škol a online prezentaci výstupů umělecké a tvůrčí činnosti jejich studentů a pedagogů. Informace na 

webu studyart.cz jsou prezentovány v českém jazyce a v angličtině. 

Cíl projektu byl splněn. Byla vytvořena databáze www.studyart.cz v níž se nyní soutřeďují umělecké výstupy studentů a 

pedagogů uměleckých škol a fakult zapojených do projektu.  Díky vlastnímu administrátorskému přístupu do datbáze, mají 

partneři projektu možnost své prezentace, dle vlastního rozhodnutí, obměňovat a udržovat údaje v databázi stále aktuální. S 

ohledem na specifika uměleckých škol, prezentující výstupy vizuálního charakteru a živé umění  webové stránky umožňují také 

využití streamovacích služeb a dalších forem online prezentace. Vzniklá webová databáze je otevřenou platformou, kterou je 

možné průběžně aktualizovat a rozšiřovat o další instituce poskytující umělecké vysokoškolské vzdělání.

Cíl projektu byl naplněn ve formě realizace samostatných výstavních a hudebních projektů prezentujících práce studentů a 

diplomatů a pedagogů FU OU,  informačních akcí pro zájemce o studium, reprezentací jednotlivých fakult na prestižních 

výstavních akcích, přípravou doprovodných materiálů či katalogů k výstavním projektům a kulturními akcemi pro veřejnost. 

Součástí této strategie bylo a bude pořádání prezentačních akcí jednotlivých škol (např. výstav, seminářů, workshopů, 

divadelních performancí a hudebních vystoupení).

mailto:frantisek.kowolowski@osu.cz
mailto:leona.pavlikova@osu.cz


2. Výstavy a další 

prezentační aktivity 

zaměřené na propagaci 

FU OU a uměleckého 

vzdělávání pro budoucí 

zájemce o studium.

3. Publikace o školách a 

fakultách i pro 

zahraniční partnery, 

školy a uchazeče.

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Splněno. V Rámci projektu byly realizovány dílčí výstupy a to: Výstava Diplomových prací 2021 v Galerii Dolu Michal. Výstavy 

ve Fakultní galerii GAFU, které zahrnovaly projekty mezinárodní spolupráce mezi Univerzitami a Uměleckými akademiemi. 

Výstavy prezentující projekty jednotlivých kateder. Důležitou součástí bylo uspořádání většího množství odborných seminářů 

zaměřených na setkání odborníků z praxe se studenty SP Produkce v KKO, SP Výtvarná umění a SP Hudební umění. 

Propagační videa ateliérů a SP: 

https://www.youtube.com/watch?v=j1L_IA18EkM&list=PLwO3acIkV0zSx0qQNN4hqjCK1jfSQ9yfm

https://www.youtube.com/watch?v=C37_gEmUE7c

https://www.youtube.com/watch?v=cINEGBFs8MA&list=PLwO3acIkV0zSx0qQNN4hqjCK1jfSQ9yfm 

Výstava Diplomových prací 2021 v Galerii Dolu Michal + katalog: https://www.facebook.com/galeriedolumichal/

https://www.facebook.com/events/593306802040028?ref=newsfeed

Výstavy v Galerii GAFU. Výstavy prezentující projekty FU OU a jednotlivých kateder:

https://fu.osu.cz/26962/rekapitulace/

https://fu.osu.cz/gafu/26652/sample/

https://fu.osu.cz/gafu/26184/ohybat-umeni/

https://fu.osu.cz/gafu/25868/close-off/

Výstava HYBRID – IN v Galerii výtvarného umění v Ostravě (CZ), BWA ve Wroclavi (PL) a Galerii Jána Koniarka v Trnavě (SK).

https://gvuo.cz/hybrid-in-1_ed263

https://bwa.wroc.pl/wydarzenie/hybrid-in-polsko-czesko-slowacka-wystawa/

https://www.gjk.sk/event/hybrid-in/ Výstava Souvislost - Galerie Koridor-Kadedra Grafiky a kresby 15. 12. 2021 - 14- 1. 2022   

Výstava Regenerace /Pragovka Gallery/ 11. 11. - 12. 12. 2021 - výstava 18 umělců, aktuálně aktivních sochařských osobností, 

které jsou propojeny vazbou na absolvovaná studia v Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Součástí výstavy 

byla i tvorba kurátora a vedoucího Ateliéru sochařství, Jaroslava Koléška. Dny otevřených dveří FU OU - 10. 1. 2022.    

Uspořádání většího množství odborných seminářů zaměřených na setkání odborníků z praxe se studenty SP Produkce v KKO, 

SP Výtvarná umění a SP Hudební umění. např:

-   Lubomír Zaorálek – Kulturní podhoubí

-   Kamil Rudolf – Beats for Love

-   Marie Šilpochová - Galerie DOX a strategie výstavní instituce

-   Silvie Šeborová - PR strategie Moravské galerie v Brně a online komunikace ve státních institucích a neziskových 

organizacích

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.

Realizováno částečně. Byly realizovány překlady do angličtiny a to: informace o studiu a studijní materiály předmětů SP 

Komorní hra (Chamber Music) pro placené zájemce o studium v Číně. Dále byly realizovány anglické překlady studijních 

programů SP Instrumentální hra a Zpěv a také SP Výtvarná umění. Informace o studiu (překlady, korektura). Tyto myteriály 

existují v digitální podobě a jsou prezentovány na Univerzitním webu OU, či fakultních stránkách. 

Příprava vytvoření společného studijního bakalářského programu Hudební umění a jeho následné akreditaci NAU. Naším 

partnerem je School of Fine Arts,  South China Normal University v Ghuangzhou v Jižní Číně. 

South China Normal University (scnu.edu.cn)

https://fu.osu.eu/degreeprogrammes/?specializaceid=3488

Anglické překlady studijních programů SP Instrumentální hra, Zpěv a také SP Výtvarná umění.

https://fu.osu.eu/why-study-at-our-faculty/

---

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 

že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
405 405 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 104 104 0 0%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

0 0 0 0%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

36 35 -1 0%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
60 72 12 3%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 175 164 -11 -3%

2.6 Cestovní náhrady 0 0 0 0%

2.7 Stipendia 30 30 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
405 405 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1.

2.3.

2.4.

2.5.

2.7.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč)

104

Odvody z odměn 35

Materiální náklady (AV a IT technika - pc, 2x grafický tablet, 2x notebook) 72

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Služby - ladění, vedení uměleckých seminářů, realizace výstavy Diplomky, 

fotodokumentace pro nový web.
164

Stipendia studentů - tvůrčí činnost na výstavě, zpracování prezentačních materiálů, 

fotodokumentace
30

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Odměny řešitele, spoluřešitelů, administrátora projektu, ak.pracovníků zodpovědných 

za vkládání na web Studyart.cz


