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týden výtvarné kultury >



Týden dialogů s výtvarným uměním v Brně

Muzea, galerie a další instituce se z podnětu 

Masarykovy univerzity spojily a během Týdne 

výtvarné kultury nabízejí diskuse, přednášky, 

výtvarné dílny, filmové projekce a další 

doprovodné programy. 



Jaké programy vás například čekají?

PONDĚLÍ > 08.03.2010

17:30>18:30

Muzeum umění pod širým nebem

O sochách na Masarykově univerzitě diskutují emeritní rektor

Eduard Schmidt a výtvarný teoretik Radek Horáček.

Malý přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

ÚTERÝ > 09.03.2010

18:00>19:00

90 TISÍC (snímků za hodinu)

Autorská videoprojekce s komentářem.

PdF MU, Poříčí 9 [učebna 18]



ČTVRTEK > 11.03.2010

10:00>19:00

Zvukohrad (výtvarně-zvukové workshopy)

Výtvarně-zvukové workshopy, hradní animace a pohybové obrazy se 

závěrečným překvapením v 18 hodin.

Muzeum města Brna, hrad Špilberk, Špilberk 1

15:00>17:00

Rámce přítomnosti – setkaní s V. Bromovou a K. Vincourovou

Veřejný prostor a jeho pronikání dílem, otázky institucionálního

zprostředkování umění a galerijní provoz. Zamyšlení nad vlastní tvorbou 

dvou významných českých výtvarnic.

Malý přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9



Těšíme se na vaši návštěvu!

PÁTEK, 12.03.2010

19:00>22:00

Hoochie Coochie Band

Koncert brněnské bluesové skupiny.

Místodržitelský palác (MG), Moravské nám. 1a 

NEDĚLE, 14.03.2010

16:00>17:00

Viktor Pivovarov: Oni

Setkaní na výstavě s autorem a kurátorem.

Pražákův palác (MG), Husova 18 



08.03. > 14.03. 2010

Kompletní podobu programu najdete na

www.tvk-brno.cz

a na internetových stránkách pořádajících institucí.
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Studijní oddělení

Od ledna 2010 jsou některá naše pracoviště přesunuta do nových 

prostor – přístavba na Poříčí 7.

Náplň naší práce se však nemění:

 vedeme agendu spisů všech studentů PdF

 administrativně zabezpečuje potřeby studentů 

ohledně studia (informace, potvrzení, ţádosti atd.) 

 zabezpečujeme přijímací řízení, zpracováváme 

studijní katalogy…



Studijní oddělení

 vyhotovujeme diplomy absolventů, dodatky k 

diplomu a osvědčení účastníků CŢV

 zabezpečujeme vytváření kontrolních šablon v IS 

pro všechny obory prezenční a kombinované 

formy studia

Vytváříme rozvrhy hodin pro všechny typy studia

a mnoho dalšího…



Studijní oddělení
…kdo Vám na studijním poradí a pomůţe?

Bc. Petr Šimík – vedoucí studijního oddělení - simik@ped.muni.cz

• Navštívíte mě kdyţ: potřebujete komplexní informace o 
studijním oddělení, informace o přijímacím řízení, 
informace o imatrikulacích

Beata Mejzlíková – studijní referentka - mejzlikova@ped.muni.cz

• Navštívíte mě kdyţ: potvrzení o studiu, nový průkaz 
studenta, revalidační známky na ISIC, informace o 
přijímacím řízení, přihlášku k SZZ



Studijní oddělení
…kdo Vám na studijním poradí a pomůţe?

Naděţda Bartečková – prezenční studium - barteckova@ped.muni.cz

• Mám na starosti: potřebujete informace o prezenčním Bc. 
studiu a nejste v absolventském ročníku

Eva Daňková – prezenční studium

• Navštívíte mě kdyţ: potřebujete informace a jste 
v magisterském, či magisterském navazujícím studiu 

Radka Fajmonová – prezenční i kombinované studium

• Navštívíte mě kdyţ: jste v absolventském ročníku Bc. 
studia v prezenční formě.



Studijní oddělení
…kdo Vám na studijním poradí a pomůţe?

Jana Aulehlová – kombinované studium - aulehlova@ped.muni.cz

• Navštívíte mě kdyţ: jste studentem kombinovaného studia 
Sociální pedagogiky, Učitelství praktického vyučování, 
Učitelství cizích jazyků pro základní a jazykové školy či 
Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Mgr. Dana Kučerová – kombinované s. - kucerovadana@ped.muni.cz

• Navštívíte mě kdyţ: jste studentem kombinovaného Bc. či 
Mgr. Studia Speciální pedagogiky, máte dotazy k tvorbě 
rozvrhů



Studijní oddělení
…kdo Vám na studijním poradí a pomůţe?

Jarmila Basovníková – CŢV - basovnikova@ped.muni.cz

• Navštívíte mě kdyţ: jste studentem CŢV

Ivana Luklová – CŢV - luklova@ped.muni.cz

• Navštívíte mě kdyţ: jste studentem CŢV oboru Speciální 
pedagogika, máte dotazy ke krátkodobým kurzům



Studijní oddělení
…kdo Vám na studijním poradí a pomůţe?

Hana Bednářová – studijní referentka - bednarova@ped.muni.cz

• Navštívíte mě kdyţ: potřebujete informace o stipendiích, 
ubytování, přijímacím řízení do kombinovaného studia a 
do CŢV 

Blanka Španová – referentka IS MU - spanova@ped.muni.cz

• Navštívíte mě kdyţ: potřebujete pomoc s IS (hesla apod.)  
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30. 3. 2010 se uskuteční Koncert duchovní 

hudby na téma Posledních sedm slov 

Vykupitelových na kříži

Jedná se o završení společného mezinárodního projektu 

Univerzity v Hildesheimu (Německo), Univerzity 

v Szegedu (Maďarsko) a Masarykovy univerzity.



Koncert duchovní hudby – Posledních sedm slov 

Vykupitelových na kříži

Účinkují:

 pěvečtí sólisté (Univerzita Hildesheim a MU Brno)

 smyčcový komorní orchestr (Univerzita Hildesheim,

univerzita Szeged, MU Brno) 

 smíšený pěvecký sbor (Univerzita Szeged) 

Dirigují Helmut Rocholl (Hildesheim), Gábor Kovács

(Szeged). 



Koncert duchovní hudby – Posledních sedm slov 

Vykupitelových na kříži

30. 3. 2010, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

(Jezuitská ulice, Brno)

Těšíme se na vaši návštěvu

Katedra hudební výchovy PdF MU

Více informaci u paní PhDr. Judity Kučerové, Ph.D. 
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Podívejte se, jaký byl…

3. 3. 2010 se v Bobycentru 

konal tradiční Ples PdF MU
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