
                                                 Zápis 

 

z porady ÚDKU KTF, konané dne 31. 10. 2018 (bez titulů) 

Vedoucí Ústavu dějin umění přivítal přítomné vyučující a seznámil je s jednotlivými body 

porady. 

Nejprve probral úkoly, které vyplynuly z rozšířeného kolegia děkana konaného dne 31. 10. 

2018. 

1. je potřeba aby vyučující zkontrolovali anotace svých předmětů v SISu a případně je 

   doplnili. Anotace musí být i v angličtině. Termín: 30. 11. 2018  

2. je nutné zkontrolovat správnost akademických titulů na webových stránkách i v SISu.  

    Termín: 30. 11. 2018 

3. dále je třeba, aby se jednotliví vyučující seznámili s výsledky evaluace 

4. je důležité inovovat otázky ke státním zkouškám. Návrhy napsat proděkance pro  

   studium Oulíkové. Termín: 30. 11. 2018 

5. na bakalářské promoce, konané dne 8. 11. 2018 je ještě potřeba zajistit účast dvou 

    vyučujících a nejméně dvou vyučujících na magisterskou promoci 21. 11. 2018. Na   

    promoci 8. 11. se přihlásili Marie Opatrná a Milan Pech. Magisterských se zatím zúčastní  

    Jan Royt, Jaroslav Čechura, Miroslav Šmied a Marek Pučalík. 

6. pomvědi – návrhy a požadavky na jejich činnost. Termín: 15. 12. 2018 

7. je nutné vypracovat návrhy na společné projekty ÚDKU. Termín: 15. 12. 2018 

8. je nutné vypracovat plány a představy na společné vědecké projekty  

    (NAKI, GAČR…). Termín: 15. 12. 2018 

9. informovat vedoucího ÚDKU o plánovaných habilitacích. Do tří let by  

    se měli habilitovat Magdalena Nespěšná Hamsíková a Viktor  Kubík. Termín: 15. 12. 2018 

10. jak vyplynulo i ze setkání fakulty je od listopadu povinností každého zaměstnance vyplnit 

      na konci každého měsíce  evidenci pracovní doby 

11. všichni zaměstnanci mají povinnost vyčerpat svoji řádnou dovolenou do konce roku. 

      Termín dovolené je potřeba oznámit ekonomickému oddělení nebo Janě Bodnárové 

12. je důležité nominovat kandidáta ÚDKU do GAČRu. Michaela Ottová připomenula, že je  

      nesmírně důležité tam mít  svého zástupce a zároveň upozornila na to, že nominovaný  

      člen nesmí sám podávat svůj  projekt v GAČRu.  

 

Poté vedoucí katedry seznámil přítomné s dalšími body porady. 

 

1. je plánována první fáze evidence a využití fototéky – bude zahrnuta do strategických plánů  

    a cílů fakulty 

2. v nejbližší době budou zaměstnancům rozdány balíčky kancelářských potřeb 

3. vedoucí katedry seznámil přítomné s odchodem některých pracovníků na Katedru  

    církevních dějin a literární historie. Na ÚDKU dále přestali působit Jana Peroutková a  

    Stefan Scholz. Z externistů nebyla pro nejbližší období prodloužena smlouva Julii  

    Jančárkové, Filipu Wittlichovi a Jaroslavu Sojkovi 



4. je potřeba podpořit online kurzy, které přispívají k šíření akademických znalostí do  

    veřejného prostoru. Byl vznesen požadavek na studenty, kteří by se byli schopni zúčastnit  

    kurzů ve formě MOOC. 

5. vedoucí ÚDKU připomněl, že výstava s katalogem (recenzovaným) je hodnocena v RIVu 

6. dále Vít Vlnas seznámil přítomné s podnětem Martina Zlatohlávka sjednotit požadavky na  

   zkoušky. Nejdříve by studenti psali test (poznávací) a po jeho úspěšném absolvování by  

   následovala ústní zkouška.  

7. je důležité, aby vyučující používali svůj fakultní email, protože pouze na ten jsou jim  

    zasílány emaily z jiných součástí fakulty. Pokud jej nepoužívají, je nutné si ho nechat IT  

    přesměrovat na aktuální 

8. pokud vyučující mají návrhy na nové akvizice do fakultní knihovny, nechť je zašlou co  

    nejdříve vedoucímu Katedty církevních dějin a literární vědy Petrovi Kubínovi. Kornélie  

    Kolářová připomněla, že i v jejím grantu jsou prostředky na nákup knih 

9. NK –  návrh na spolupráci s vysokými školami, které by chtěly přispět svými návrhy k 

    digitalizaci části odborné produkce  

10. Vít Vlnas upozornil na možnost studia ve Francii (i v angličtině). Nabízí se možnost 

      vést  disertace pod dvojím vedením či 2-3 měsíční  stáž ve Francii na  konkrétním 

      pracovišti 

11. akreditace – návrh nové akreditace musí být podán do konce dubna 2019. Michaela  

      Ottová  konstatovala, že současné akreditace je potřebné aktualizovat (i personální  

      obsazení).  Bylo by  vhodné odlišit ÚDKU od ostatních ústavů dějin a zaměřit se na  

      provázání   studentů s praxí. Je  nutné, aby se vyučující na tuto problematiku zaměřili do  

      konce  listopadu. Během  prosince bude svolána porada katedry zaměřená na diskuzi a  

      jednotlivé  návrhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpasala: Jana Bodnárová 


