
Porada ÚDKU KTF dne 18. 12. 2018 (bez titulů) 

V úvodním slovu vedoucí ústavu Vít Vlnas poděkoval přítomným za jejich práci v zimním 

semestru. Zvlášt poděkoval za zaslání návrhů projektů, které by se mohly v rámci ÚDKU 

realizovat a za návrhy k budoucímu rozvoji ústavu. 

Dále upozornil na následující termíny: 

* státnice a obhajoby 

   SZZ se budou konat dne 15. ledna 2019 od 9h., obhajoby 16. ledna 2019 - také od 9h. 

   Složení jednotlivých komisí bude zasláno emailem (Bodnárová) 

* připomínky a změny k rozvrhu na letní semestr akademického roku 2018/19 oznamte Janě  

   Bodnárové. Termín: 11. 1. 2019.  

*je nutné zkontrolovat a doplnit u všech předmětů anotace (české i anglické). Velmi  

  důležité je uvést podmínky zakončení předmětu. U seminářů je pak nutné uvést termín   

  odevzdání referátů. Termín: 11. 1. 2019. 

 

Vedoucí ústavu pak seznámil vyučující s výhledy vědecké činnosti ústavu na rok 2018/19.  

Zdůraznil, že u grantů je nezbytné klást důraz na aktivity s institucionálním financováním.  

 

Následně důrazně upozornil, že výsledky zkoušek či zápočtů musí být do SISu zapisovány 

včas. Při ústní zkoušce do 2 dnů od vykonání zkoušky. U písemných testů do 14 dnů po 

napsání testu.  

 

Proděkanka pro studium Oulíková upozornila na to, že někteří studenti se snaží získat zápočet 

za exkurzi i za návštěvy výstav, konané v rámci seminářů. Vlnas zdůraznil, že povinná 

exkurze je samostatný předmět a proto není možné udělovat zápočty za exkurze v rámci jiné 

výuky. 

 

Dalším bodem programu byla možnost přispívat  články do časopisu Imaculata vydáváným 

řádem minoritů v Brně. Kanovníci kontaktovali vedení fakulty. Osobně pak navštívili 

vedoucího ústavu s prosbou o navázání spolupráce. Jednalo by se o texty odborně 

popularizační, vztahující se k obrazu Madony na titulních stránkách  časopisu (výběr obrazu 

je možné ovlivnit). Je  možné zapojit do této činnosti i doktorandy. Časopis vychází 6x ročně, 

práva k obrázkům si zařídí redakce sama. Návrhy zaslat  vedoucímu ústavu nebo Bodnárové. 

Termín: konec LS  

Byla by to vhodná propagace jak ÚDKU i KTF. 

 

Vedoucí ústavu dále seznámil přítomné s termínem odevzdání návrhů nové akreditace 

ÚDKU, jímž je duben 2019. Na přípravě nové akreditace pracuje užší skupina vyučujících.  

Hlavní návrhy při  vytváření nové akreditace ÚDKU: 

* bakalářský program bez zásadních změn v akreditaci 

* u bakalářského studia  jsou důležité přehledové přednášky, úvody do problematiky,  

   prosemináře a další základní přednášky (památky, muzejnictví atd.) 

* zásadní je výuka jazyků  



* posílení 19. a 20. století 

 

*v magisterském programu by měl být kladen důraz na specializaci – památkovou péči,  

  kurátorství, restaurátorství, metodologii atd. se zřetelem na současnost. 

 

Pro obě formy studia je důležitá: 

* provázanost výuky s katolickou teologií a křesťanstvím a spolupráce s jinými katedrami. 

* prohloubení odlišnosti bakalářského i magisterského studia od  jiných oborových pracovišť 

* soustředění se na výsledný profil absolventa, na jeho všestrannost a schopnost uplatnit se  

   v praxi – jak muzejní, výstavní, památkářské atd. 

 

 

 

Zapsala: Bodnárová 


