
Zápis z porady konané dne 10. 6. 2020 

 vedoucí ÚDKU Vít Vlnas uvítal všechny přítomné a poděkoval jim za práci 

v distančním vyučování v náročné době koronavirové epidemie 

 seznámil přítomné s počty přihlášených studentů a vyzval vyučující, aby 

v rámci svých možností působili na možné budoucí studenty KTF UK, aby 

vnímali studium na KTF jako skvělou příležitost ke studiu dějin umění a 

přihlásili do druhého kola přijímacích zkoušek. 

 dále Vít Vlnas upozornil na to, že je nutné zvyšovat náročnost a tak i 

kompaktabilitu studia s jinými fakultami UK a jinými univerzitami 

 GAČR - do soutěže GAČR byl podána jedna přihláška z ÚDKU. Marie  Opatrná 

doplnila, že fakulta je pracovník, který přečte návrh přihlášky a případně 

navrhne opravy a korektury, aby byla úspěšnost přijetí co nejvyšší. 

 dalším bodem bylo SVV. Michaela Ottová oznámila, že se otevírá interní soutěž 

pro doktorandy, která má za cíl podpořit kvalitní disertační práce. Doktorandi 

se po projednání se svým školitelem mohou přihlásit do konce června. Mohou 

pak čerpat okamžitě finanční prostředky (cestovné, reprodukční práva, místo 

na konferenci, financování či spolufinancování vydání disertace). Výstupem by 

měl být odborný článek, kniha. Připomenula, že je důležité, aby výsledný 

výstup byl zapsán do OBD či RIVU za KTF. 

 dále Vít Vlnas přečetl návrh a přiložený profesní  životopis doktorky                     

Mgr. Zuzany Wagner Horvatovičové, Ph.D. na výuku italštiny, zaměřenou 

výhradně na dějiny umění. Kurz, který ve svém návrhu představila, by byl jistě 

prospěšný zvláště pro studenty zaměřující se na období renesance a baroka. Je 

potřeba provést průzkum, zda by studenti o tuto výuku měli zájem a poté věc 

případně projednat s děkanem. Výuku by bylo možné realizovat 

v akademickém roce 2021/22. 

 dalším bodem byl možný návrh na aktualizaci citačního úzu ÚDKU KTF. Petra 

Olíková, Milan Pech, Michaela Ottová i Olga Kotková návrh připomínkovali. 

Všichni přítomní se shodli na tom, že některé malé dílčí úpravy by se měly 

provést. Vít Vlnas požádal, aby mu své podněty vyučující  zaslali.  

      Termín: 31. 8. 2020 



 dále Vít Vlnas apeloval na přítomné, aby  nezapomněli své výstupy včas  hlásit 

do OBD a aby k tomu vedli i své doktorandy a povzbuzovali je k publikační 

činnosti. 

 Vít Vlnas v dalším bodě připomněl termíny SZZ a obhajob. 

 CCEE – ověřit, zda původně navrhované termíny budou platit. Provázení 

biskupů je případně zabezpečeno.  

 přítomní byli požádáni, aby nahlásili ekonomickému oddělení předpokládané 

termíny své dovolené. Termín: 11. 6. 2020 

 

 Různé 

 Marie Opatrná vyzvala, aby vyučující pomohli zformovat strategický záměr 

fakulty do roku 2025 a podali své návrhy Vítovi Vlnasovi (Crash test, letní 

škola atp.). Termín: 30. 6. 2020 

 Martin Zlatohlávek připomněl, že je nutné stanovit termín odložené 

doktorandské konference. V úvahu by připadal spíše říjen 2020. Definitivně 

bude termín projednán na oborové radě. 

 Petra Oulíková požádala vyučující, aby zkontrolovali údaje o svých 

přednáškách v akademickém roce 2020/21, které jim byly rozdány. 

 Vít Vlnas - termín další porady bude včas oznámen. 

 

Na závěr se Vít Vlnas rozloučil se všemi přítomnými a poděkoval jim za jejich 

práci. 

 

Zapsala: Jana Jansová 


