
ORGANIZACE VÝUKY V ZIMNÍM SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 
 
Navazující magisterský studijní obor Kurátorská studia 
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 
Výuka v rámci navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia je 
primárně organizována na základě rozvrhu výuky, který je k dispozici na 
webových stránkách FUD UJEP. 
 
V rámci tohoto rozvrhu jsou však realizovány některé studijní předměty 
specifickým způsobem – především formou blokové výuky –, která probíhá 
pouze ve čtvrtek a v pátek.  
 
Ve formě blokové výuky proběhnou v zimním semestru tyto studijní předměty 
v následujících termínech: 
 
Výuka v anglickém jazyce 
VYBRANÉ KAPITOLY Z MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ I (doc. Szoboszlai) – 
čtvrtek 10.00–13.00  
25. 10.; 22. 11.; 6. 12. 
 
Výuka v anglickém jazyce 
EVROPSKÉ UMĚNÍ POD VLIVEM TOTALITNÍCH IDEOLOGIÍ (doc. Szoboszlai) – 
čtvrtek 15.30–19.00 
25. 10.; 22. 11.; 6. 12. 
 
GALERIJNÍ PROVOZ – SBÍRKOVÉ INSTITUCE (Mgr. Fišer, Ph.D.) –  
čtvrtek 15.30–19.00 
11. 10.; 15. 11.; 29. 11.; 20. 12. 
 
Výuka v anglickém jazyce 
VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE I (doc. Szoboszlai) –  
pátek 10.00–13.00 
26. 10.; 23. 11.; 7. 12. 
 
Výuka v anglickém jazyce 
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY FOTOGRAFIE A NOVÝCH MÉDIÍ I (Kastner) –  
pátek 10.00–12.00 
12. 10.; 16. 11. 
 



 

V zimním semestru také opět proběhne cyklus hostujících přednášek Čelem 
k umění, a to v rámci povinně volitelného kurzu KDT 844 – PREZENTACE 
UMĚLECKÉHO DÍLA I. Zájemci o tyto přednášky tedy mohou vedle celé řady 
podnětných informací získat také kredity, když si tento kurz zapíší. Program i 
podmínky pro absolvování tohoto kurzu jsou k dispozici na webu FUD UJEP. 

Zároveň jsme pro studenty navazujícího magisterského studijního oboru 
Kurátorská studia připravili v rámci zimního semestru tyto akce: 
 
Zahajovací Kurátorský plenér pro studenty I. i II. ročníku pod vedením  
prof. Mgr. Michal Kolečka, Ph.D.  
8. 10. – 10. 10. 2018, Stvolínky – maringotky (přednášky, výlet i romantika) 
Více informací poskytne prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.  
( michal.kolecek@ujep.cz ) 
 
Exkurze do Budapešti pro studenty I. i II. ročníku pod vedením  
prof. Mgr. Michal Kolečka, Ph.D. a doc. Jánose Szoboszlaie, Ph.D. 
24. 1. – 27. 1. 2019 
Návštěvy oficiálních i neoficiálních výstavních institucí v Budapešti – vzdor i 
bolest na kulturní scéně orbánovského Maďarska. 
Více informací poskytne prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.  
( michal.kolecek@ujep.cz ) 
 
Na závěr mi dovolte Vás upozornit na nové vyučující, kteří budou od tohoto 
semestru působit v rámci Vašeho oboru. Jsou jimi Mgr. Lenka Stolárová a  
PhDr. Marek Urban, Ph.D. Doufám, že jejich působení na naší katedře pro Vás 
bude zásadním přínosem. 
 
Vážené studentky, Vážení studenti – přeji Vám do zimního semestru 
akademického roku 2018/2019 mnoho tvůrčích sil a vyzývám Vás k poctivé  
studijní práci a k intenzivnímu zapojení se do veškerých studijních i 
mimoškolních aktivit, které Vám naše fakulta nabízí, a samozřejmě také 
doufám, že společně oslavíme výročí 25 let od založení uměleckých studií na 
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
prof. Mgr. Michal Koleček, PhD. 
Garant navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia 
 


