
Zápis z porady ÚDKU KTF, konané dne 11. 10. 2021 

 

Ved. ústavu  Vlnas přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za jejich nasazení 

v době covidových opatření. 

Prof. Vlnas: 

 Zdůraznil nutnost doplnit údaje na webových stránkách ÚDKU KTF 

(aktualizace údajů v životopisu a bibliografii). 

 Připomenul, že je důležité včas zasílat údaje do OBD. 

 Rovněž je na počátku akademického roku důležité zkontolovat a doplnit údaje 

o předmětech do SISu, včetně aktualizace konzultačních hodin. 

 Seznámil přítomné s tím, že došlo ke změnám v obsazení kabinetů. Byl 

uvolněn kabinet 1062 pro vyučující Katedry církevních dějin a literární 

historie. Kolegové Pučalík, Bendová, Czumalo a Kolářová se přesunuli do 

kabinetů 1072, 1071 a 1070. 

 Upozornil na povinnost (i DPP) absolvování testu BOZP. 

 Dále informoval a dění v AS KTF UK. V senátu má ústav silné zastoupení 

(Kubík, Ottová, Pech, Vlnas – předseda AS). Dále informoval o tom, že do 

uzávěrky 8. 10. 2021 přišly dvě kandidatury na funkci děkana, a to prof. 

Novotného a doc. Vopřady. 

Kol. Jarošová informovala o letošní soutěži Paragone. KTF budou reprezentovat 

studenti: Nováková, Popatanovská a Šindlář. Soutěž proběhne ve dnech 25. a 26. 11. 

2021 na UMPRUMu v Praze. 

Různé: 

 Naši studenti i vyučující se zúčastnili Sjezdu historiků umění v Ústí nad 

Labem. Aktivně se svým příspěvkem vystoupila kol. Jarošová a za studenty kol. 

Kalousková a Zemanová. 

 Studentka Michaela Watrelot se bude ucházet o Balzanovu cenu, což ved. 

katedry vřele doporučí. 

 Dne 19. 10. 2021 se uskuteční  mezinárodní medievistická konference Kulturní 

dědictví spojené s královskými ženami vrcholného středověku ve střední 

Evropě. 



 Dne 20. 10. 2021 pak účastnící konference navštíví Kapli svatého Kříže na 

hradě Karlštejn. Provázet je bude prof. Jan Royt. 

 Vlnas seznámil přítomné s výzvou UDU AV ČR k podávání návrhů na externí 

čelny Rady Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. 

 Kol. Ottová upozornila na opakované odevzdání práce, která byla vyhodnocena 

jako plagiát. Bylo doporučeno zahájit se studentkou disciplinární řízení. 

Podnět bude podán ved. ústavu. Kol. Ottová zdůraznila nutnost soustředěné 

práce se studenty při vedení jejich prací a včasné odhalování plagiátorství. 

 Kol.  Ottová navrhla obnovit pravidelný doktorandský seminář (1x za měsíc), 

kde doktorandi budou seznamovat s tématy a postupy při psaní jejich 

doktorských prací. 

 Ved. ústavu Vlnas tento návrh přednese na příští Oborové radě. 

 

 

 

Zapsala: Jana Jansová 


