
Dvouletý navazující magisterský studijní obor realizovaný v rámci 

programu Výtvarná umění 

 

Tento navazující magisterský studijní obor má jedinečné zaměření a unikátní charakter. 

Kurátorská studia jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti 

s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. 

Výuková i tvůrčí struktura studijního oboru Kurátorská studia v sobě kombinuje dva základní 

přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání 

základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním 

prostředí. V této souvislosti magisterský obor Kurátorská studia studentům poskytuje zásadní 

vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století 

a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou 

rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních 

projektů. 

Zakladatelem a garantem navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská 

studia je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který je zároveň vedoucím Katedry dějin a teorie 

umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde je tento studijní 

obor již od roku 2007 úspěšně realizován. Michal Koleček se zabývá dějinami a teorií výtvarného 

umění a designu se zaměřením na problematiku současných uměleckých projevů; kurátorskými 

studii se zaměřením na rozvoj metod současné kurátorské praxe a socializace současného 

umění. 

Specifický charakter studijního oboru Kurátorská studia je posilován kombinovaným 

způsobem organizace studijního plánu, ve kterém se vzájemně doplňují tradiční způsoby výuky 

ve formě přednášek, seminářů a cvičení s ateliérovým modelem výuky zaměřeným především na 

realizaci praktických výstupů ze studia, a to prostřednictvím studijního předmětu Kurátorský 

workshop. Při organizaci studia je zásadní důraz kladen na produkci veřejných studentských 

výstupů v rámci ročníkových výstavních projektů, které zároveň studentům poskytují prostor 

pro získání praktických zkušeností s organizací výstavního provozu.  

Zajímavým přínosem Kurátorských studií je také vzájemná komunikace mezi studenty, 

kteří se v tomto oboru setkávají po absolvování poměrně různorodých bakalářských oborů 

zaměřených na uměleckou tvorbu, dějiny a teorii umění, výtvarnou pedagogiku či produkci a 

marketing kultury. Takové prostředí umožňuje vznik inspirativních a kreativních 

multidisciplinárních týmů a projektů.  

Zmínit je třeba také podstatný důraz, který je během studia v oboru Kurátorská studia 

položen na internacionalizaci a možnost zahraničních, ale také domácích, studijních stáží, a to 

především v oblasti tzv. pracovních stáží nabízených programem ERASMUS+. Pro praxe a 

pracovní praktické stáže navíc vytváří Fakulta umění a designu UJEP dostatečné zázemí i v Ústí 

nad Labem, neboť provozuje nebo se podílí na provozu řady výstavních institucí: Dům umění 

Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerie Hraničář Ústí nad Labem, Galerie 

Rampa Ústí nad Labem, BillboArt Gallery Ústí nad Labem atd. Do aktivit všech těchto institucí se 

https://fud.ujep.cz/michal-kolecek/


studenti Kurátorských studií postupně zapojují a získávají tak neocenitelné praktické zkušenosti 

již v době vlastního studia.  

Portfolio studijních programů realizovaných na Fakultě umění a designu UJEP navíc 

absolventům studijního oboru Kurátorská studia umožňuje ucházet se o pokračování studia v 

doktorském studijním oboru Vizuální komunikace, který v sobě rovněž zahrnuje aspekty 

kurátorské práce v oblasti aktuální výtvarné umělecké scény i v širším socio-kulturním 

kontextu. 


