
Zápis porady ÚDKU KTF konané dne 11. 10. 2019  

 

Úvodní slovo přednesl vedoucí ÚDKU Vít Vlnas. Přivítal přítomné  a zároveň  

představil nové kolegy.  

Vít Vlnas pak seznámil s počty nově  zapsaných studentů do prvních ročníků 

bakalářského i magisterského studia KTF. Připomenul také počty studentů vyšších 

ročníků. 

Dále seznámil vyučující s konferencemi, které budou pořádány ve spolupráci s ÚDKU 

KTF.  

21. 11. 2019 – Remeš a Praha  - dvě korunovační katedrály. Ve spolupráci s  

                         Arcibiskupstvím  pražským 

3.  - 4. 12. 2019 - „Josef Cibulka: kněz, pedagog a historik umění ve 20. století“ ve    
                                spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK v Praze 
 

Další dvě konference jsou plánované na podzim roku 2020 ve spolupráci 

s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 

Příspěvky k tomuto tématu týkající se středověku nahlásit prof. Kubínovi.  

Termín: 30. 10. 2019 

 

Dalším bodem byl Specifický vysokoškolský výzkum UK. Vyučující, kteří  plánují 

podat projekty  je oznámí Vítovi Vlnasovi. Termín:  konec října 2019 

Martin Zlatohlávek upozornil, že již tradičně konaná doktoradnská konference se teď 

v rámci hodnocení rozděluje na  konferenci a vědecký projekt. Je postavena na 

studentech doktorandského, výjimečně magisterského studia. Doktorandská 

konference se bude v příštím roce konat a je potřeba aktivní spoluúčast vyučujících. 

 

Vít Vlnas pak připomněl další závazný termín. Proděkan pro vědu David Vopřada 

upozornil na to, že je nutné provést v OBD výběr vašich 10 nejvýznamnějších 

výsledků. Termín: 31. 10. 2019 

 

Vít Vlnas dále připomenul, že je nutné poslat svoje výstupy do OBD. Pedagogové 

mohou vkládat přímo nebo mohou vše zaslat paní Moskalové.  Je nutné vždy uvést 

dedikaci. Termín: 20. 12. 2019 

 

Marie Opatrná na pokyn děkana fakulty vypracovala seznam dobře hodnocených 

periodik. Bude vyvěšen na webu fakulty. 

 

Dále veducí ÚDKU KTF připomněl následující: 

 na konci měsíce nezapomenout zaslat evidenci pracovní doby nebo výkaz práce 

DPP 



 zkotrolovat a doplnit bibliografii na webových stránkách fakulty. Termín: 15. 

11. 2019 

 Zkontrolovat údaje k předmětům v SISu.  Anotace, literatura a zakončení 

předmětu musí být i v angličtině. Termín: 31. 10. 2019 

 Připomenutí termínu schůze knižní rady (14.11.2019). Podněty pro nákup knih 

do knihovny zaslat Magdaleně Nespěšné Hamsíkové. Termín: 11. 11. 2019 

 

 

Různé:  

 

Vít Vlnas upozornil vyučující, aby věnovali zvýšenou pozornost výběru témat 

bakalářských a diplomových prací. A upozornili studenty na to, že práce nemůže být 

v žádném případě vypracována jen na základě fotografických reprodukcí. 

Martin Zlatohlávek připomenul, že obzvláště studenti bakalářského programu musí 

zvážit, zda je k jejich vybranému tématu dostupná česká i zahraniční literatura a 

zvážit své jazykové schopnosti. 

 

Vít Vlnas seznámil s výsledky jednání dnešní dopolední oborové rady doktorských 

programů. 

Martin Zlatohlávek navrhl vytvořit Seminář pro doktorandy, v rámci kterého by 

pravidelně informovali o o své činnosti a postupu disertační práce. To by určitě vedlo 

ke zlepšení s doktorandy a také by to umožnilo doktorandům seznámit se s prací 

jejich kolegů. Účast na tomto semináři by byla povinná. Seminář by mohl začít 

fungovat v LS akademického roku 2019/20. 

 

Diskuse: 

Markéta Jarošová požádala, aby vyučující včas vybrali dva nejlepší studenty 

navštěvující jejich přednášky a semináře a vyzvali je k účasti na Paragone.  

Termín: 10. 1. 2020 

Vít Vlnas stanovi termín další porady -  úterý 10. 12. 2019. ve 14:00 hodin. 

Na tuto poradu si  vyučující připraví krátkou presentaci svého aktuálního výzkumu 

a další odborné činnosti. 

 

 

Zapsala: Jana Bodnárová 


