
Porada ÚDKU KTF dne 19. 5. 2022 ve 12:30 v P4

Úvodem porady vedoucí katedry prof.  PhDr. Vlnas, Ph.D. přivítal přítomné a seznámil je s jednotlivými

body.

Program: 

1. Aktualizace kontaktů

2. Elektronická evidence pracovní doby přes aplikaci Who is

3. Kurz CŽV

4. Plán dovolených

5. Termíny a ustanovení komise přijímacího řízení, ústní státní závěrečné zkoušky a obhajob

6. Kontrola Karolínky pro rok 2022/2023 a představení nového projektu-předmětu Umění a

média

7. OBD a Cibulkův archiv

8. Znalecké posudky

Zápis:

Prof. Vlnas všechny přivítal, představil Terezu Panoškovou, která nastoupila na místo po Janě
Bodnárové-Jansové.

1. Prof. Vlnas upozornil na používání fakultních e-mailů. Dále proběhla aktualizace telefonických

a e-mailových adres na vyučující a na Terezu Panoškovou.

2. Prof Vlnas upozornil na blížící se zavedení elektronické evidence pracovní doby pomocí

platformy who is. Tato evidence byla ve zkušební verzi spuštěna již od dubna, aby se

zaměstnanci seznámili s jejím prostředím, ale oficiálně bude zavedena od výkazu za říjen roku

2022. Pro případný návod, či technickou pomoc při vyplňování vyzval prof. Vlnas vyučující,

aby se obrátili na T. Panoškovou.

3. Prof Vlnas potvrdil kurz celoživotního vzdělávání na KTF a nechal kolovat ke konečnému

potvrzení listinu s názvy jednotlivých přednášek jednotlivých přednášejících. PhDr. Ing. Marie

Vymazalová, Ph.D. požádala, aby prof. Vlnas příště komunikoval s přednášejícími místo pana

Václava Sojky.

4. Prof. Vlnas připomněl vyplnění plánu dovolených.

5. Prof. Vlnas připoměl termíny přijímacího řízení dne 30. 5. a 31. 5. 2022 a složení jednotlivých

komisí:

30. 5. 2022 Přijímací řízení

● Ottová Oulíková Zlatohlávek

● Bendová Hamsíková Jarošová

● Kubík Janáčová Pech

31. 5. 2022 Přijímací řízení



● Vlnas Zlatohlávek

● Hamsíková Oulíková

● Jarošová Vymazalová

9. 6. 2022 Náhradní přijímací řízení

● Vít Vlnas (předseda)

● Olga Kotková

● Martin Zlatohlávek

21. 6. 2022 Ústní státnice

● Vít Vlnas (předseda)

● Eva Bendová

● Viktor Kubík

22. 6. 2022 Obhajoby

● Petra Oulíková (předseda)

● Markéta Jarošová

● Eva Bendová

6. Prof. Vlnas upozornil na potřebu zkontrolovat Karolínku pro nadcházející akademický rok a dal

prostor PhDr. Milanovi Pechovi, Ph.D. a PhDr. Evě Janáčové, Ph.D. k představení jejich nového

předmětu Umění a média. Představa obou vyučujících je vyústění předmětu ve fyzické

podobě časopisu. Podobně jako v předmětu Crash test tak snad vznikne redakce. Nový

předmět vyvolal souhlasné reakce. PhDr. Nespěšná Hamsíková, Ph.D. podotkla, že studenti

přecházejí na jiné školy především kvůli nedostatku praxe a proti tomuto trendu by právě
nový předmět mohl pomoci.  PhDr. Eva Janáčová, Ph.D. poté požádala kolegy o kontakty na

aukční síně.

7. Prof Vlnas předal slovo paní Kodalíkové, která ostatní seznámila s aktuálním stavem

probíhající digitalizace Cibulkova archivu. V rámci první fáze bylo zdigitalizováno 2,5 tis.

diapozitivů. V současnosti se pracuje na druhé fázi, kdy jsou odesílány  scany do knihovny,

která je následně vloží do Krameria. Prof Vlnas zmínil, že bude po dokončení potřeba

propagace takto zpřístupněného archivu. Výsledkem by pak byl soubor obrázků volně ke

stažení. Fakulta by se tak prezentovala jako sbírková instituce. V rámci OBD pak prof. Vlnas

apeloval na kolegy, aby průběžně doplňovali své CV na stránkách fakulty.

8. Prof. Vlnas informoval o žádosti Krajského soudu v Praze na znalecké posudky v kauze

domnělých padělaných obrazů. V případě, kdybychom přijali roli znalce v této kauze, tak by

se následně domluvily jednotlivé fáze, podle kterých bychom postupovali. PhDr. Olga Kotková,

Ph.D. vyjádřila obavy ohledně spojitosti fakulty s trestní kauzou.

Na závěr prof. Vlnas připomněl termín konání Te Deum, které se bude konat na konci letního

semestru. Prof. Vlnas poděkoval přítomným za účast a za práci pro fakultu a studenty.

Zapsala: Tereza Panošková


