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A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci

A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci
Název vysoké školy: Ostravská univerzita

            
            

Název součásti vysoké školy: Filozofická fakulta
            
            

Název spolupracující instituce:
            
            

Název studijního programu: Dějiny umění
            
            
udělení akreditaceTyp žádosti o akreditaci:

            
            

Schvalující orgán:
            
            

            
            

Datum schválení žádosti:
              
              

              
              

Odkaz na elektronickou podobu žádosti: https://portal.osu.cz/, akreditace/visitor
            
            

Odkaz na studijní opory pro kombinovanou/distanční formu studia: A
             
             

Odkaz na příklady smluv o zajištění odborné praxe: A
             
             

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: http://www.osu.cz/dokumenty/
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A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci
Odkaz na poslední zprávu o vnitřním hodnocení vysoké školy: https://dokumenty.osu.cz/rektorat/hod/zprava-vh-2016.pdf

A
A

ISCED F a stručné zdůvodnění: 0213
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B-I - Charakteristika studijního programu

B-I - Charakteristika studijního programu
Název studijního programu Dějiny umění
Typ studijního programu Doktorský
Profil studijního programu akademický
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 4
Jazyk studia Čeština
Udělovaný akademický titul Ph.D.
Rigorózní řízení Ne Udělovaný akademický titul
Garant studijního programu doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Ne
Zaměření na přípravu odborníků z oblasti bezpečnosti
České republiky

Ne

Uznávací orgán
Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %
Vědy o umění a kultuře (100%)
Cíle studia ve studijním programu
Doktorské studium je určeno vynikajícím absolventům programu dějiny umění, případně příbuzných humanitních a společenskovědních oborů. Cílem studia je dále odborně rozvíjet historiky a
teoretiky umění, ve vědecky vybavené odborníky, kteří budou schopni se samostatně na vědecké bázi zabývat dalším rozvojem v oboru dějiny a teorii umění, a to jak v českém, tak i evropském
kontextu včetně péče o kulturní a industriální dědictví. Program je koncipován tak, aby v dynamicky se měnícím současném světě, napomáhal prohlubovat současný rozmanitý diskurs dějin
umění transdisciplinárním směrem (od základních heuristických postupů až po teorii umění včetně výtvarné kritiky) a bylo do něj zapojeno široké spektrum témat: od klasického narativního
modelu dějin umění k současným postmoderním metodickým přístupům (gender studies, postkoloniální umění, psychologické a sociologické přístupy, cognitive studies, industriální archeologie
ad.). A
Cílem navrhovaného doktorského studia je vychovat absolventa na základě specifického studijního procesu, který zahrnuje všechny hlavní rysy výzkumné činnosti, které jsou již vyučovány nad
rámec znalostí a dovedností, které poskytuje magisterské studium. Získaná vyšší kvalifikace, včetně jazykové, výrazně zlepšuje postavení absolventa na trhu práce a zároveň zlepšuje úroveň
znalostí odborníků pro tak specifickou oblast.A
Naplnění deklarovaných cílů sleduje korpus povinných a povinně volitelných teoretických a metodologických předmětů. A
Studium předpokládá aktivní zapojení doktoranda do vědeckého výzkumu a odborné diskuse vědecké komunity (včetně mezinárodního přesahu) v rámci tématu své disertační práce (publikování
odborných studií, vystoupení na konferencích, zahraniční studijní pobyt, účast ve vědeckých mikrotýmech, které se budou podílet na řešení odborně-vědecky?ch grantových projektů apod.).
Profil absolventa studijního programu
1. Odborné znalosti:A
a) student/ka disponuje takovými odbornými znalostmi, které mu/jí umožní samostatnou vědeckou činnost v oblasti dějin umění v domácím i světovém kontextuA
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B-I - Charakteristika studijního programu
b) v rámci své specializace bude schopen/a reflektovat a podílet se na uměleckohistorické diskusi a dokáže tvořivě propojovat teoretické či praktické využití uměleckohistorických a dalších
interdisciplinárních přístupů v aplikaci na danou oblast.A
2. Odborné dovednosti:A
a) je schopen/a samostatné, metodologicko-teoreticky podložené vědecké práceA
b) dokáže formulovat originální badatelské otázky a navrhovat závažná témata zkoumáníA
c) umí účinně formulovat závěry a shrnovat vy?sledky dosavadních bádáníA
d) zvládá odbornou komunikaci minimálně v jednom světovém jazyce.A
3. Obecné způsobilosti:A
a) koncepční a strategicky? přístup k širokému spektru otázek z oblasti dějin umění a obecně dalších společensko-vědních disciplín s důrazem na historicky zakotvené disciplíny (česká a světová
historie)A
b) samostatnost, zodpovědnost a kreativitaA
c) je bezproblémově schopen/a komunikovat minimálně v jednom světovém jazyceA
d) umí výsledky odborných badatelských projektů aplikovat na uměleckohistorickou praxi včetně přesahu do dalších společenskovědních oborůA
Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Absolvent/ka doktorského studia má komplexní znalosti oboru dějin umění i jeho metodologie, včetně přesahů do teorie, metodologie a filozofických základů dalších vědních oborů. Zvládá
samostatnou vědeckou práci s vysokou argumentační koherencí a je schopen/a inovativním způsobem formulovat i řešit výzkumné úkoly. Teoretická výbava absolventa doktorského studijního
programu je předpokladem pro jeho uplatnění jak na poli každodenní galerijní, muzejní a památkové praxe, tak i výzkumu v těchto oblastech včetně znalosti aktuálních tendencí v oboru. Jeho
následné uplatnění je v širokém spektru od pracovníky veřejných galerijních a paměťových institucí až po výzkumné a pedagogické pozice na vysokých školách a ve výzkumných pracovištích.
Na vysokých školách získává absolvent/ka kvalifikaci především v humanitně zaměřených studijních programech, v rámci galerijních, muzejních a památkových pracovišť a dalších paměťových
institucí včetně ústavu dějin umění AV ČR může rozvíjet samostatnou vědeckou činnost. Rovněž může pracovat ve státní správě a v organizacích nejrůznějšího druhu, které jsou zaměřeny na péči,
dokumentaci a výzkum kulturního a uměleckého dědictví a kulturních a industriálních památek. Bude rovněž příslušně jazykově vybaven k výkonu vědecko-výzkumných činností na zahraničních
odborných pracovištích.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Studijní plán je tvořen individuálně podle specifického zaměření vědecko-výzkumné činnosti studentů. Individuální studijní plán je každý rok vytvářen společně se školitelem a schvalován
oborovou radou. Takto lze v průběhu studia upřesňovat a dále profilovat požadované znalosti, dovednosti a způsobilosti studentů. Student/ka musí během svého studia získat 240 ECTS kreditů, z
nichž některé jsou povinné a budou je muset absolvovat všichni studenti, jiné položky umožňují variabilitu individuálního studijního plánu.A
A
Rámcový přehled kurzů:A
Doktorské semináře I, II a III 90 kreditůA
Povinné oborové předměty 40 kreditůA
Zkouška z cizího jazyka min. 10 kreditůA
Blok - zahraniční mobilita min. 10 kreditůA
Blok - projekt/konference min. 10 kreditůA
Blok - publikační činnost min. 30 kreditů A
Podmínky k přijetí ke studiu
Studium je koncipováno pro talentované absolventy/ky magisterského studia Dějiny umění nebo příbuzných oborů. Přihláška ke studiu se podává elektronicky, včetně všech příloh (životopis,
ověřená kopie magisterského diplomu; představa o zamýšlené disertační práci; přehled případných vědeckých aktivit v oboru, tj. publikační činnost, účast na konferencích apod.). Vlastní přijímací
zkouška probíhá formou ústního pohovoru, který se týká především zamýšlené disertační práce (koncepce, metodologické zázemí, orientace v problematice atp.). Součástí pohovoru může být i
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B-I - Charakteristika studijního programu
prověření znalostí cizího jazyka. V případě, že uchazeč/ka nemá absolvováno magisterské studium Dějin umění, může být součástí ústní přijímací zkoušky rovněž orientace v látce, jejíž znalost
se při doktorském studiu tohoto oboru předpokládá (základní orientace v českých a světových dějinách umění, v problematice památkové péče a ochrany kulturního a industriálního dědictví).
Uchazeči/ky jsou u přijímacího pohovoru hodnoceni bodově (max. 100 bodů, minimum 51 bodů).
Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu
5
Návaznost na další typy studijních programů
Doktorský studijní program Dějiny umění navazuje na stejnojmenný navazující magisterský program (Dějiny umění completus včetně specializací). Je určen především pro talentované
absolventy/ky uvedeného studijního programu, o studium se mohou ucházet také absolventi/ky příbuzných oborů (např. historie, teologie, religionistiky, či dalších humanitních a
společenskovědních oborů).
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B-II - Studijní plány a návrh témat prací

B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Studijní povinnosti
Studijní povinnosti jsou definovány individuálním studijním plánem a dělí se na povinné, povinně-volitelné a výběrové (ostatní, individuální). Student/ka musí povinně absolvovat kurzy tykající
se teoreticko-metodologického východiska jeho disertační práce (1. ročník) a pravidelně se musí účastnit doktorských seminářů (1.-3. ročník), kde mj. prezentuje průběžné závěry svého výzkumu,
jež budou obsaženy v disertační práci a je konfrontován s jejich odbornou reflexí. A
Povinně-volitelné kurzy jsou koncipovány tak, že studující musí absolvovat minimálně jeden kurz cizího jazyka, musí se aktivně zúčastnit odborné konference, příp. se zapojit do řešení odborného
vědeckého projektu, musí dílčí závěry svého disertačního bádání publikovat v odborných periodikách a musí absolvovat minimálně tříměsíční zahraniční studijní pobyt (odbornou stáž). Podle
konkrétního tématu disertační práce je následně možné upravit studijní povinnosti - např. nutností absolvovat kurz pramenného jazyka, o konkrétní vědecké metodologii, o povinnost vykonat jiné
dílčí zkoušky či tuzemské stáže.A
Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. A
Státní doktorská zkouška klade důraz na orientaci v dějinách umění včetně disciplín souvisejících sApéčí o kulturní a industriální dědictví. Prověřuje nejen faktografickou znalost, ale především
schopnost formulovat výsledky vlastního výzkumu a vést odbornou diskusi. V průběhu zkoušky musí doktorand obhajovat vlastní teze, které mu ke státní doktorské zkoušce schvaluje oborová
rada. Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti z daného oboru, které děkanovi navrhuje oborová rada. Maximálně jeden oponent může být členem akademické obce OU. Posudek oponenta
obsahuje detailní analýzu a zhodnocení předností a nedostatků disertační práce. A
Student v diskuzi reaguje na podněty a otázky z posudků a členů komise. Hodnocení se zaměřuje především na obsahovou, metodologickou a heuristickou stránku práce, včetně studentovy
schopnosti argumentovat a prezentovat vlastní výzkum a jeho závěry.A
Požadavky na tvůrčí činnost
Student/ka musí publikovat minimálně dvě odborné studie vycházející z badatelského disertačního projektu v odborném recenzovaném periodiku nebo ve vědecké kolektivní monografii. Za
publikační aktivity musí během studia získat minimálně 30 kreditů, přičemž podle typu a oborové prestiže periodika (např. zahraničního či indexovaného vAdatabázích Scopus a WoS), v
němž publikuje odborné studie, jsou uděleny kredity (20 nebo 10 kreditů). Zároveň je studující povinen/a zúčastnit se vědecké odborné konference nebo se zapojit do výzkumného grantového
projektu.A
A
Požadavky na absolvování stáží
Studující musí v průběhu svého studia absolvovat minimálně jednu dlouhodobou stáž na odborném pracovišti. Výběr specializovaného pracoviště probíhá v součinnosti se školitelem doktoranda/
ky. Podle individuálního studijního plánu mohou být stanoveny požadavky na další či delší stáže, včetně možnosti absolvovat navíc tuzemskou stáž.A
Další studijní povinnosti
Studující musí složit zkoušku minimálně z jednoho cizího jazyka (na výběr má angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, italštinu a ruštinu). Dále musí plnit povinnosti předepsané
školitelem a oborovou radou podle individuálního studijního plánu, čímž se zohledňuje především specifičnost tématu dané disertační práce. Vzhledem k tomu, že většina povinností z kategorií
povinně volitelných předmětů je určena minimálním nutným ziskem kreditů, může studující dosáhnout požadované kredity (240 za celé studium) volbou absolvování dalších předmětů z kategorie
povinně volitelných kurzů nebo výběrových (ostatních, individuálních) předmětů.A
Návrh témat disertačních prací/témata obhájených prací a přístup k obhájeným disertačním pracím
Návrhy témat prací:A
Středověký výtvarný objekt jako komunikační médiumA
Time and Space in Late Medieval PaintingA
Medieval Art in Central Europe through the Prism of GenderA
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Mkhitaristé a moderní arménské umění ve střední Evropě (18. a 19. století)A
Pravoslavné umění na Zakarpatské Rusi v kontextu změn v řeckokatolické liturgiiA
Polská a česká emblematika na přelomu 17. a 18. století. Společné zdroje a inspiraceA
Ikonografie těžebního průmyslu v české grafice 19. a 20. stoletíA
Joseph Pennel a jeho cesta do Haliče a TransylvánieA
Sdružení českých umělců grafiků Hollar a francouzské modelyA
Nástěnné dekorace českých, moravských a slezských synagog v 18. a 19. stoletíA
Uhlí jako materiál v umění devatenáctého a dvacátého stoletíA
Josef Hlávka a jeho realizace na BukoviněA
Dřevěná církevní architektura ve SlezskuA
Meziválečná průmyslová architektura (autoři, objekty, typologie, lokality)A
Poválečná průmyslová architektura v Československu (autoři, objekty, typologie, lokality)A
Typologie prostoru jako základ prostorové analýzy stávajících objektůA
Typologický výzkum (vybrané podniky, lokality, autoři)A
Klasifikace konverzíA
Konverze pro divadelní účely - výzvy a limityA
Výtvarné dílo a detail, jako součást průmyslových objektů konce 19. a začátku 20. století (i ve vazbě na jednotlivé typologie)A
Industriál a výtvarné umění v architektuře meziválečné PrahyA
Současné trendy ve výtvarném umění a téma industriáluA
Současná "industriální fotografie" - fotografie jako součást výzkumu IDA
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

B-III - Charakteristika studijního předmětu
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 5AMET - 2022 : Aktuální metodologické přístupy a současná teorie umění

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aktuální metodologické přístupy a současná teorie umění
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je poskytnout studentům jak strukturovaný přehled moderních a současných metodických přístupů k uměleckému dílu, tak inspirovat k samostatnému myšlení a snaze nejen o
pochopení a interpretaci konkrétního uměleckého díla, ale také pluralitního charakteru současného umění i umělecké teorie a obecně fundamentálních změn ve vnímání a interpretaci umění 20. a
21. století.

Obsah:
1. Obsah a forma: pohled na výtvarné dílo a interpretační přístupy k tzv. starému uměníA
2. Vizualita, výtvarný objekt nebo umělecké dílo?A
3. Výtvarné dílo v dějinách jako komunikační médiumA
4. Metodologické školy dějin umění 20. stoletíA
5. Význam ve výtvarném umění: ikonograficko-ikonologická metoda a kontextuální interpretaceA
6. Psychologie umění, psychoanalýza a umění A
7. Filozofie a sociologie umění A
8. Strukturalismus a postmodernaA
9. Nové pohledy a interpretace: neostrukturalismus, dekonstrukce, post-historismusA
10. "Women's history", gender a dějiny uměníA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BARTLOVÁ, MILENA. Dějiny českých dějin umění 1945-1969. Praha, 2020. ISBN 978-80-88308-11-9.
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu
• BARTLOVÁ, MILENA. Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Praha, 2012. ISBN 978-80-257-0542-1.
• BARTLOVÁ, MILENA (ED.) MICHAELA BAXANDALL. Inteligence obrazu a jazyk dějin umění: výbor z textů. Praha, 2019. ISBN 978-80-87989-37-1.
• BELTING, HANS. Konec dějin umění. Praha, Mladá fronta, 2000. ISBN 80-204-0856-8.
• DANTO, ARTHUR C. The Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art. Harvard, 1981. ISBN 9780674903463.
• DIDI-HUBERMAN, GEORGES. Před časem. Brno, 2008. ISBN 978-80-87029-41-1.
• FEYERABEND, PAUL K. Rozprava proti metodě. Praha, 2001. ISBN 80-7299-047-0.
• FOSTER, HAL, ROSALIND E. KRAUSS, YVE-ALAIN BOIS, B. H. D. BUCHLOH A DAVID JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus.

Praha, 2015. ISBN 978-80-7391-975-7.
• FREEDBERG, DAVID. The Power of Images: Studies of the History and Theory of Response. Chicago, 1989. ISBN 0226261468.
• LADISLAV KESNER. Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany, 1997. ISBN 80-86022-17-X.
• LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem, postmoderní situace. Praha, 1993. ISBN 80-7007-047-1.
• MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha, 2016. ISBN 978-80-246-3202-5.
• PACHMANOVÁ, MARTINA. Neviditelná žena: antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. Praha, 2002. ISBN 80-86356-16-7.
• PETŘÍČEK, MIROSLAV. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé. Praha, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.
• RYWIKOVÁ, DANIELA - ANTONÍN MALANÍKOVÁ, MICHAELA. Premodern History and Art Through the Prism of Gender in East-Central Europe. Lanham - London, 2022. ISBN

978-1-66690-523-6.
• TOMÁŠ HŘÍBEK. Dvakrát nový Arthur Danto, Umění XLIV, 6. Praha, 1996. ISBN 0049-5123.
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 5DOS1 - 2022 : Doktorský seminář 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Doktorský seminář 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující vypracují písemný text nejméně o deseti stranách, v němž uvedou téma své disertační práce, základní výzkumné otázky a tezi/teze, ukotví své téma do kontextu existující domácí
a zahraniční literatury, identifikují zdroje, na které zamýšlí argumentačně navázat a ty, se kterymi zamýšlí polemizovat, a formulují potenciální přínos své disertační práce k rozvoji zvolené
problematiky. Tento text předloží v časovém předstihu dvou týdnů svému školiteli/školitelce, vedoucím semináře a ostatním doktorandům/doktorandkám. Text bude diskutován v semináři.
Zápočet bude udělen na základě zhodnocení kvality textu a způsobu jeho obhajoby komisí, přičemž studující musí k úspěšnému zakončení předmětu získat minimálně 51 b.
Garant předmětu doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem tří doktorskych seminářů v průběhu doktorského studia je rozvíjet schopnost doktorandů/doktorandek samostatně a soustavně pracovat na tématu své disertační práce, zpracovávat její
dílčí etapy v souladu s principy vědecké práce a ty následně obhajovat v diskusi se svymi kolegy/kolegyněmi, případně dalšími pozvanymi odborníky na dané téma. Doktorské semináře jsou
vyučovány skupinově a účastní se jich společně studující 1., 2. a 3. ročníku studia, požadavky na absolvování semináře se pro jednotlivé ročníky liší. Studující získají poznatky týkajících se
procesu vědecké práce, včetně etickych aspektů a kooperace s jinými vědeckými pracovníky. Dalším cílem seminářů je kontrola plnění dílčích úseků disertační práce, které doktorand/dka
předkládá k diskusi. Semináře by měly přispět k rozvoji schopnosti doktorandů/doktorandek přednášet své poznatky kultivovanym způsobem odborné veřejnosti (v tomto případě reprezentované
převážně jinými doktorandy). A je zacílen na to, aby doktorand/ka dokázal/a ukotvit téma své disertační práce v kontextu existující relevantní literatury, a to domácí i zahraniční, zformulované
teze byl/a schopen/schopna argumentačně podpořit s využitím existující literatury, uměl/a identifikovat potenciální přínos své zamýšlené disertační práce k výzkumu daného tématu a s kritickymi
připomínkami se dokázal/a vyrovnat v akademické diskusi.

Obsah:
1. Formulace tématu disertační práce, stanovení výzkumné otázky/otázek a předložení teze/tezí, které zamýšlí doktorand/ka ve své disertační práci potvrdit, případně vyvrátit. A
2. Ukotvení tématu a tezí v kontextu existující relevantní literatury, a to domácí i zahraniční.A
3. Identifikace zdrojů z této literatury, které zamýšlí doktorand/ka využít pro podporu své teze/tezí, a ty, s nimiž zamýšlí polemizovat.A
4. Argumentace volby těchto zdrojů.A
5. Identifikace vlastního potenciálního přínosu zamýšlené disertační práce (čím daná práce překročí horizont již existujících poznatků o daném tématu), možných interdisciplinárních přesahů
tématu a dosahu pro společenskou praxi.A
6.-10. Diskuse o předloženém textu v plénu. Reakce doktoranda/dky na otázky, připomínky a kritické výhrady kolegů/kolegyň, případně pozvaných odborníků/odbornic na dané téma.A
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu
A
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:A
Doporučovaná literatura je vysoce individuální podle charakteru a zaměření disertační práce a stanovuje se každému z doktorandů zvlášť v rámci jeho individuálního studijního plánu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 5MVVE - 2022 : Metodiky výzkumu umění východní Evropy a Balkánu

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Metodiky výzkumu umění východní Evropy a Balkánu
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu prof. Dr. hab. Waldemar Józef Deluga
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : prof. Dr. hab. Waldemar Józef Deluga (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Stručná anotace předmětuA
Vývoj umění východní Evropy vyžaduje trochu jiné výzkumné metody. Je to dáno tím, že více než polovina památek byla zničena. Navíc chybí katalogy památek, které od poloviny devatenáctého
století vycházely v jiných zemích. Navíc rozsáhlá vědecká literatura k tomuto tématu je z velké části podřízena marxistické metodologii, a tudíž vyžaduje důkladnou revizi. V rámci výuky bude
předložen návrh nových metod, spočívajících v důsledné rekonstrukci různých uměleckých prostředí, a to na základě studia ikonografických pramenů a rovněž archivních a písemných zdrojů. Je
nutné vyvinout vhodné výzkumné metody s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem a odlišnému vývoji humanitních věd v jednotlivých zemích.A

Obsah:
1. Soupisy památek v Německu, Rakousku, Maďarsku, České republice, Slovensku a Polsku (19. a 20. století)A
2. Problémy památek ve východní Evropě a na Balkáně (Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko)A
3. Ničení památek ve 20. a 21. stoletíA
4. Marxistická metodologie a proměny uměleckohistorického výzkumu po roce 1989A
5. Války v 21. století a ničení památekA
6. Rekonstrukce uměleckého panoramatu východoevropských národůA
7. Nové interpretace východoevropského a západoevropského uměníA
8. Výzkum uměleckých vztahů jih-sever a východ-západA
9. Moderní umění v podzemí (1945-1989)A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu
• ANDERSON, J. Crossing cultures: conflict, migration and convergence : the proceedings of the 32nd International Congress of the History of Art. Carlton, 2009. ISBN 978-0-522-85500-5.
• APPLEBAUM, ANNE. Mezi Východem a Západem: napříč pohraničím Evropy. Ostrava, 2014. ISBN 978-80-904578-9-8.
• BIAŁOSTOCKI, J. The Message of Images. Studies in the History of Art. Wien: Irsa-Verlag, 1988. ISBN 390073108X.
• CORMACK ROBIN. Paintings the Soul: Icons, Death Masks and Shrouds. London: Reaktion Books, 1997. ISBN 9781780232515.
• DELUGA WALDEMAR. Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej. Gdańsk : Wydawn. Uniw. Gdańskiego, 2000. ISBN 8370179665.
• DVORNÍK, FRANTIŠEK. Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem. Praha, 2008. ISBN 978-80-7260-195-0.
• FISZMAN SAMUEL. The Polish renaissance in its European context. Indiana, 1988. ISBN 9780253346278.
• HUPCHICK, DENNIS P. A HAROLD E. COX. The palgrave concise historical atlas of Eastern Europe. New York, 2001. ISBN 0-312-23985-8.
• IORGA NICOLAE. Byzance apres Byzance. Continuation de l'Histoire de la vie byzantine. Bucarest, 1971. ISBN 1131385199.
• LÁŠEK, JAN BLAHOSLAV, MARINA LUPTÁKOVÁ A MICHAL ŘOUTIL. Ikona v ruském myšlení 20. století: sborník statí a studií. Červený Kostelec, 2011. ISBN 978-80-87378-98-4.
• MILLER, JAROSLAV. Uzavřená společnost a její nepřátelé: město středovýchodní Evropy (1500-1700). Praha, 2006. ISBN 80-7106-805-5.
• SMITH, M., MORRA, J. Visual Culture: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. New York: Routledge, 2006. ISBN 0415326419.
• TÁBORSKÝ, F. Ruské umění. Praha, 1921. ISBN cnb000348138.
• THOMAS DACOSTA KAUFMANN. Toward a Geography of Art. Chicago and London, 2004. ISBN 0-226-13311-7.
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 5TMPP - 2022 : Teoreticko-metodologická východiska památkové péče

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teoreticko-metodologická východiska památkové péče
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
1. Písemná práceA
Studující předloží seminární práci (rozsah kolem 10-15 normostran), jejíž téma by se mělo odvíjet od vlastního odborného zaměření doktoranda/dky. Doporučuje se nejprve osobní konzultace
s vyučující/m, na níž se téma písemné práce dohodne. Práci zašle doktorand/ka nejméně dva týdny před vlastním termínem zkoušky vyučující/mu, která/ý ji schválí nebo vrátí k přepracování.
Vyučující/m schválená práce pak bude diskutována u ústní zkoušky.A
A
2. Ústní zkouškaA
V její první části bude diskutována písemná práce. Poté se zkouška zaměří na orientaci doktoranda/dky v základních problémových okruzích a doporučené literatuře.A
Garant předmětu Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Koncepce předmětu vychází z potřeb památkářské praxe a poskytuje studentům ucelený přehled o teoretických a metodologických východiscích současné památkové péče. Hlavními tématy jsou:
podstata památkové péče, kam směřovala a kam by měla směřovat v 21. století, jaké jsou její priority a limity, a s jakými hrozbami a tlaky se musí dnes vyrovnávat. Předmět se tak zabývá jak
"klasickým památkovým fondem", tak aktuální diskuzí o ochraně průmyslového dědictví a architektury 2. pol.A
20. století. Důležitou částí předmětu je také otázka hodnoty v PP obecně, autenticity, problematika novostaveb v historickém prostředí. Jednotlivé principy a postupy budou prezentovány na
konkrétních akcích a studentům budou uváděny příklady z reálné praxe. A

Obsah:
1. Definice základních teoreticko-metodologických východisek památkové péčeA
2. Institucionální struktura, právní a oborové předpisy v oblasti ochrany kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovniA
3. Definice hodnot, autenticity ad. pojmyA
4. Péče o památkový fond (rozlišení druhu úprav stavebního díla), problematika novostavby v historickém prostředíA
5. Současné výzkumy na poli památkové péče, mezinárodní přesahA
6. Památkové péče a ochrana staveb druhé poloviny dvacátého stoletíA
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu

Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• CZUMALO, V. - KOATLÍK, J. T. - NEJEDLÝ, V. - ŠTONCNER, P. - ZÍDEK, M. - DUFKOVÁ, E. Péče o architektonické dědictví I. Vývoj a východiska památkové péče, její právní
ukotvení a ekonomické přístupy. Praha, 2008. ISBN 978-80-85970-60-9.

• HLOBIL, I. Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů. Praha, 2008. ISBN 9788087104323.
• HŮRKOVÁ, L.- PRIX, D. (EDD.). Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. Praha, 2019. ISBN 9788088283270.
• KUČA, K. - KUČOVÁ, V. Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty. Praha, 2015. ISBN 9788074800269.
• KUČA, K. - KUČOVÁ, V. Principy památkového urbanismu. Praha, 2001. ISBN 9788086234151.
• KUČA, K. - KUČOVÁ, V. ? KIBIC, K. Novostavby v památkově chráněných sídlech. Praha, 2004. ISBN 9788086234540.
• LÁSKA, V. Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti ? teorie a praxe. In: Památky středních Čech, 14, 2000, č. 2. 2000. ISBN 0862-1586.
• MATĚJ, M. - RYŠKOVÁ, M. Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče. Ostrava, 2018. ISBN 9788088240068.
• STEHLÍK, M. Kam kráčíš, památková péče?. Brno, 2018. ISBN 9788074851582.
• ŠTULC, J. Autenticita památky a problém její rekonstrukce. Zprávy památkové péče 2001/61, č. 8. 2001. ISBN 1210-5538.
• VARABELOVÁ, R. - GORYCZKOV, N. - POPELOVÁ, L. - SEDLÁKOVÁ, R. - ŠENBERGER. T. - ŠKARNC. P. -URLICH. P. Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20.

století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně. Brno, 2020. ISBN 9788087967225.
Doporučená literatura:

• GUILLET, A. L. Docomomo International: Modernity as heritage. Journal of Architectural Conservation, 2007, 13, s. 151?156. 2007. ISBN 1355-6207.
• HARWOOD, E. A Guide To Post-War Listed Buildings. London, 2003. ISBN 978-0713488180.
• PALMER, M. - NEVELL, M. - SISSONS, M. . Industrial archaeology: a handbook. Council for British Archaeology. Yorck, 2012. ISBN 9781902771922.
• STRAKOŠ, M. Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu. Ostrava, 2014. ISBN 9788085034837.
• VORLÍK, P. - BRŮHOVÁ, K. - ZIKMUND, J. - GUZIK. H. - POPELOVÁ, L. - VICHERKOVÁ, V.- HORÁČEK, M., ET AL. Česká poválečná architektura ?pod ochranou a bez?

(soupis kulturních památek, návrhů na prohlášení a zbořených nebo zničených staveb vypracovaný pracovní skupinou při ČNK ICOMOS), Zprávy památkové péče, 4/2017, s. 456?462. 2017.
ISBN 1210-5538.

• Between Rejection and Appropriation. The Architectural Heritage of Socialism in Central and Eastern Europe. Leipzig, 2013. ISBN 978-3412221485.
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KDU / 5DOS2 - 2022 : Doktorský seminář 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Doktorský seminář 2
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující vypracují písemný text nejméně o deseti stranách, v němž uvedou informace o postupu práce na své disertaci, identifikují své silné a slabé stránky ve vztahu ke zpracovávanému tématu,
jakož i nové možnosti, které se otevřely k jeho zpracování v průběhu práce nebo naopak hranice a rizika, na něž narazili. Hlavní částí písemného textu bude zpracování dílčího problému disertační
práce, který pociťují jako problematický s uvedením otázek k diskusi. Svůj vstup v semináři si připraví s využitím audiovizuální techniky. Tento text předloží v časovém předstihu dvou týdnů
svému školiteli/školitelce, vedoucím semináře a ostatním doktorandům/doktorandkám a bude diskutován v semináři. Zápočet bude udělen na základě zhodnocení kvality textu a způsobu jeho
obhajoby komisí, přičemž studující musí k úspěšnému zakončení předmětu získat minimálně 51 b.
Garant předmětu doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem tří doktorských seminářů v průběhu doktorského studia je rozvíjet schopnost doktorandů/doktorandek samostatně a soustavně pracovat na tématu své disertační práce, zpracovávat její
dílčí etapy v souladu s principy vědecké práce a ty následně obhajovat v diskusi se svymi kolegy/kolegyněmi, případně dalšími pozvanymi odborníky na dané téma. Doktorské semináře jsou
vyučovány skupinově a účastní se jich společně studující 1., 2. a 3. ročníku studia, požadavky na absolvování semináře se pro jednotlivé ročníky liší. Studující získají poznatky týkajících se
procesu vědecké práce, včetně etických aspektů a kooperace s jinymi vědeckými pracovníky. Dalším cílem seminářů je kontrola plnění dílčích úseků disertační práce, které doktorand/dka
předkládá k diskusi. Semináře by měly přispět k rozvoji schopnosti doktorandů/doktorandek přednášet své poznatky kultivovanym způsobem odborné veřejnosti (v tomto případě reprezentované
převážně jinymi doktorandy). A je zacílen na to, aby doktorand/ka dokázal/a ukotvit téma své disertační práce v kontextu existující relevantní literatury, a to domácí i zahraniční, zformulované
teze byl/a schopen/schopna argumentačně podpořit s využitím existující literatury, uměl/a identifikovat potenciální přínos své zamýšlené disertační práce k výzkumu daného tématu a s kritickymi
připomínkami se dokázal/a vyrovnat v akademické diskusi.

Obsah:
1. Informace o postupu práce na disertaci.A
2. Sebereflexe silných a slabých stránek doktoranda/dky ve vztahu ke zpracovávanému tématu.A
3. Identifikace nových možností, případně hranic a rizik zvoleného postupu, které se v průběhu práce na disertaci objevily.A
4. Písemné zpracování dílčího problému disertační práce, který doktorand/ka pociťuje jako problematický, přičemž explicitně uvede problémy, otázky a pochybnosti, které by rád/a na semináři
prodiskutoval/a.A
5. Využití audiovizuální techniky při referování o disertační práci a stanovení vhodnych prostředků vzhledem k charakteru disertační práce.A
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6.-10. Diskuse nad nastolenými otázkami v plénu. Reakce doktoranda/dky na otázky, připomínky a kritické vyhrady kolegů/kolegyň, případně pozvanych odborníků/odbornic na dané téma.A
A
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:A
Doporučovaná literatura je vysoce individuální podle charakteru a zaměření disertační práce a stanovuje se každému z doktorandů zvlášť v rámci jeho individuálního studijního plánu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KDU / 5PDAH - 2022 : Průmyslové dědictví - analýza hodnot

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Průmyslové dědictví - analýza hodnot
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Student si v předmětu osvojí základy praktických metod zkoumání průmyslového dědictví a jeho hodnotového systému. Vzhledem k šíři a složitosti typologické hodnoty, bude orientace zaměřena
na hlavní průmyslová odvětví. Téma je vnímáno interdisciplinárně v souladu s definicí průmyslového dědictví v Chartě průmyslového dědictví (TICCIH, 2003), současných výsledků výzkumu a
vlivu průmyslové revoluce a industrializace na vývoj umění.A

Obsah:
1. Definice technické památky, průmyslové archeologie, institucionalizace technických památek. Hodnotová kritéria technické památky-technologický tok, zvláštní pojetí autenticity (poslední
pracovní den), typologická významnost. Koncepce ochrany technických památek a jejich animace, muzealizace, konverze (Emscher Park, SEE, New Lanark, Iron Bridge, Vítkovické železárny,
důl Michal) A
2. Analýza hodnot průmyslového dědictví podle základních hodnotových kritérií (historická, architektonická a typologická hodnota) a základních oborů: A
2.1. Energie a energetikaA
2.2. Hutnictví a koksárenstvíA
2.3. Textilní průmyslA
2.4. Potravinářský průmyslA
2.5. Vodní hospodářstvíA
2.6. Dopravní systémy; Sociální instituce, všední denA
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BOROVCOVÁ, A. Kulturní dědictví Severní dráhy Ferdinandovy. Ostrava: Národní památkový ústav, 2012.
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• BOROVCOVÁ, A. Kulturní dědictví Severní státní dráhy. Ostrava.
• FÖHL, A. Bauten der Industrie und Technik. Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz. 1996.
• HUDSON, K. Industrial archaeology: an introduction. Baker, 1963.
• JORDÁNOVÁ, K. - MERTOVÁ, P. - SLABOTÍNSKÝ, R. - MATĚJ, M. - BOROVCOVÁ, A. - SMUTNÝ, B. Mapa příběhů. Technické dědictví Moravy a Slezska. Brno, 2015. ISBN

978-80-87896-20-4.
• MATĚJ, M. Průmyslové dědictví města Ostravy. Ostrava, 2019.
• MATĚJ, M. - KLÁT, J. - PLCHOVÁ, J. - KYSELÁK, J. Kulturní dědictví rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. Ostrava, 2012.
• MATĚJ, M. - KORBELÁŘOVÁ,I. - TEJZR, J. Kulturní dědictví Vítkovických železáren. Ostrava, 2014.
• MATĚJ, M. - RYŠKOVÁ, M. Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče. Ostrava, 2018. ISBN 9788088240068.
• MATĚJ, M. A KOL. Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru. Ostrava: Národní památkový ústav, 2009. ISBN 9788085034523.
• MATĚJ, M. A KOL. Kulturní dědictví Kladenského revíru. Ostrava, 2018.
• PALMER, M. - NEAVARSON, P. Industrial Archeology: Principles and Practice. Routledge, 2000.
• RYŠKOVÁ, M. ? MEROVÁ, P. Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu. Ostrava, 2015.
• ŠENBERGER, T. - POPELOVÁ. L. (EDS. A KOL.). Železniční dědictví - od velké minulosti k budoucímu využití. Praha, 2018.
• TÜRK, K. Bild der Arbeit. Wiesbaden, 2000. ISBN 9783531133584.
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KDU / 5DOS3 - 2022 : Doktorský seminář 3

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Doktorský seminář 3
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 3 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující vypracují písemný text nejméně o dvaceti stranách, který představuje kapitolu jejich zamýšlené disertační práce. Tento text doplní dalšími údaji, zejména názvem disertační práce a
obsahem strukturovaným do kapitol a použitou literaturou a předloží jej v časovém předstihu dvou týdnů svému školiteli/školitelce, vedoucím semináře, pozvanému odborníkovi/odbornici a
ostatním doktorandům/doktorandkám. Text bude diskutován v semináři. Zápočet bude udělen na základě zhodnocení kvality textu a způsobu jeho obhajoby komisí, přičemž studující musí k
úspěšnému zakončení předmětu získat minimálně 51 b.
Garant předmětu doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem tří doktorskych seminářů v průběhu doktorského studia je rozvíjet schopnost doktorandů/doktorandek samostatně a soustavně pracovat na tématu své disertační práce, zpracovávat její
dílčí etapy v souladu s principy vědecké práce a ty následně obhajovat v diskusi se svými kolegy/kolegyněmi, případně dalšími pozvanými odborníky na dané téma. Doktorské semináře jsou
vyučovány skupinově a účastní se jich společně studující 1., 2. a 3. ročníku studia, požadavky na absolvování semináře se pro jednotlivé ročníky liší. Studující získají poznatky týkajících se
procesu vědecké práce, včetně etickych aspektů a kooperace s jinými vědeckymi pracovníky. Dalším cílem seminářů je kontrola plnění dílčích úseků disertační práce, které doktorand/dka
předkládá k diskusi. Semináře by měly přispět k rozvoji schopnosti doktorandů/doktorandek přednášet své poznatky kultivovaným způsobem odborné veřejnosti (v tomto případě reprezentované
převážně jinými doktorandy). A je zacílen na to, aby doktorand/ka dokázal/a ukotvit téma své disertační práce v kontextu existující relevantní literatury, a to domácí i zahraniční, zformulované
teze byl/a schopen/schopna argumentačně podpořit s využitím existující literatury, uměl/a identifikovat potenciální přínos své zamýšlené disertační práce k výzkumu daného tématu a s kritickymi
připomínkami se dokázal/a vyrovnat v akademické diskusi.

Obsah:
1. Informace o postupu práce na disertaci.A
2. Sebereflexe silných a slabých stránek doktoranda/dky ve vztahu ke zpracovávanému tématu.A
3. Identifikace nových možností, případně hranic a rizik zvoleného postupu, které se v průběhu práce na disertaci objevily.A
4. Písemné zpracování dílčího problému disertační práce, který doktorand/ka pociťuje jako problematický, přičemž explicitně uvede problémy, otázky a pochybnosti, které by rád/a na semináři
prodiskutoval/a.A
5. Vyžití audiovizuální techniky při referování o disertační práci a stanovení vhodných prostředků vzhledem k charakteru disertační práce.A
6.-10. Diskuse nad nastolenými otázkami v plénu. Reakce doktoranda/dky na otázky, připomínky a kritické výhrady kolegů/kolegyň, případně pozvaných odborníků/odbornic na dané téma.A
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A
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:A
Doporučovaná literatura je vysoce individuální podle charakteru a zaměření disertační práce a stanovuje se každému z doktorandů zvlášť v rámci jeho individuálního studijního plánu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 5FILO - 2022 : Filozofie

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Filozofie
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
1. Písemná práceA
Studující předloží seminární práci (rozsah kolem 10-15 normostran), jejíž téma by se mělo odvíjet od vlastního odborného zaměření doktoranda/dky. Doporučuje se nejprve osobní
konzultace s vyučující/m, na níž se téma písemné práce dohodne. Práci zašle doktorand/ka nejméně dva týdny před vlastním termínem zkoušky vyučující/mu, která/ý ji schválí nebo vrátí k
přepracování.Vyučující/m schválená práce pak bude diskutována u ústní zkoušky.A
A
2. Ústní zkouškaA
V její první části bude diskutována písemná práce. Poté se zkouška zaměří na orientaci doktoranda/dky v základních problémových okruzích z dějin filozofie (obecné okruhy 1 - 5). Důraz je
kladen na porozumění souvislostem mezi vývojem myšlení a vývojem kultury, umění, politiky a společnosti obecně. Okruh 6 je pak specifikována podle odborného zaměření doktorandů/dek. A
Ohledně upřesnění požadavků k okruhu 6 se doporučuje osobní konzultace s vyučující/m. K průběžným konzultacím a k ústní zkoušce kontaktujte prosím vyučujícího podle následujícího
rozdělení.A
A
Garanti a vyučující pro jednotlivé programy doktorského studia:A
Prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (teorie a dějiny literatury)A
e-mail: zdenka.kalnicka@osu.czA
Mgr. Zuzana Rybaříková, Ph.D. (filologie),A
e-mail: zuzana.rybarikova@osu.czA
Mgr. Jan Čížek, Ph.D. (historické vědy),A
e-mail: jan.cizek@osu.cz
Garant předmětu prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Předmět navazuje na předchozí studium filozofie v rámci všeobecného vzdělávání studentů filozofických fakult. Cílem předmětu 5FILO je jednak získané poznatky prohloubit a jednak je
dát do souvislosti s oborovým studiem doktorandů/dek; především však probudit v budoucích absolventech jiných doktorandských programů, realizovaných na filozofické fakultě, schopnost
myslet v rámci filozofického diskurzu, vést filozofický dialog a uvědomit si filozofický aspekt jejich oboru a vlastní disertační práce. Předmět seznamuje studující s významnými osobnostmi
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dějin filozofie a se základními problémovými oblastmi filozofického zkoumání. Důraz klade na propojení filozofie s oborem jejich studia a tématem disertační práce, na problémový přístup a
samostatnou práci doktorandů/dek. A
A

Obsah:
Problémové okruhy obecnéA
1. Antická filozofieA
- hlavní představitelé a školyA
- objasnění pojmů "polis" a "přechod od mýtu k logu"A
- "kolébka evropské kultury"?A
2. Středověká filozofieA
- křesťanství, jeho specifičnost, význam atd.A
- pojmy patristika a scholastika, vznik univerzitního vzděláváníA
- spor o univerzálieA
3. Raný novověk (včetně osvícenství)A
- kontext: co všechno je "nové", co všechno se mění?A
- filozofie a věda, filozofie a politika (vznik utopických koncepcí)A
- racionalismus vs. empirismus A
4. ModernaA
- Kantovo řešení Humovy otázkyA
- dobová situace po Francouzské revoluciA
- filozofické směry 19. století A
5. PostmodernaA
- co to je a proč to je (bylo)?A
- změny vědeckého a filozofického diskurzuA
- hlavní představiteléA
A
Problémové okruhy podle odborného zaměření doktorandů/dekA
pro studující historických věd:A
a) jak můžeme poznávat dějiny? jaké jsou podmínky "vědeckosti" historie? problém interpretace, rozumění vs. vysvětlení atd. A
pro studující filologie (polský, anglický, německý, francouzský a český jazyk):A
b) jak můžeme poznávat jazyk? co zkoumá filozofie jazyka? jaké jsou koncepce některých jejích představitelů? problém tzv. obratu k jazyku atd.A
pro studující teorie a dějin literatury:A
c) jak můžeme poznávat literaturu? co to je "literární dílo"? problém interpretace, typy interpretace, hlavní představitelé atd. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení
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Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB16 - Esej / úvaha / polemika

Výsledky učení:
Studující získá znalosti o základních historických etapách vývoje filozofie, hlavních představitelích a problémech. Osvojí si znalost filozofických problémů své vlastní odborné oblasti a tématu
své disertační práce a bude tak vybaven/a specifickým druhem znalostí, které mu/jí umožní propojovat filozofii s dalšími humanitními či speciálními vědami.
Absolvent/ka bude schopen/na uvažovat o svém oboru a tematice disertační práce v širším kontextu. Dokáže klást filozofické otázky, které překračují hranice jeho/její disciplíny. Získá obecný
nadhled a schopnost kritické reflexe východisek vlastního oboru a tématu svého vědeckého výzkumu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: Portál, 2004.
• BLECHA, I. Filosofie. Olomouc, 2004.
• MOORE, MICHAEL. Klasická filosofie v kostce. Praha, 2020. ISBN 978-80-242-6531-5.
• SCRUTON, ROGER. Krátké dějiny novověké filosofie: Od Descarta k Wittgensteinovi. Brno, 2005. ISBN 9788085947939.
• STORIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha, 2001.
Doporučená literatura:

• AUSTIN, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000.
• ECO, U. - RORTY, R. - CULLER, J. - BROOKE-ROSE, C. Interpretácia a nadinterpretácia, Přel. Zdeňka Kalnická. Bratislava: Archa, 1995.
• GADAMER, H. - G. Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-062-5.
• GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikúmené, 1997.
• HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2004. ISBN 9788086559193.
• LYCAN, W. G. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. New York, 2008. ISBN 9780415957526.
• LYOTARD, J. F. O postmodernismu. Praha: FÚ AV ČR, 1993. ISBN 9788070070475.
• MUKAŘOVSKÝ, J. Studie 1. Brno: Host, 2000. ISBN 978-80-7294-239-8.
• MUKAŘOVSKÝ, J. Studie 2. Brno: Host, 2001.
• PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1991.
• TOYNBEE, A. Studium dějin. Praha: Práh, 1995.
• TŘEŠTÍK, D. Mysliti dějiny. Praha, 1999.
• VAŇKOVÁ, IRENA. Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět). Praha, 2007. ISBN 9788024627397.
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6KOA1 - 2022 : Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky připravuje prezentaci dle všeobecnych zásad vědecké práce a její podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje účast doktorand/
dky na dané konferenci a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost studenta (PUBL, popř. jeho obdoba). Konference je realizována jako mezinárodní a takto je
organizátory označena.A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Prezentace vysledků vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky před vědeckou obcí a konfrontace v diskuzi. Ověření stanovenych vyzkumnych metod či hypotéza dosaženych dílčích
vysledků vyzkumu.

Obsah:
1. Volba vhodného tématu prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda.A
2. Vhodné zpracování vybraného tématu do prezentace dle podmínek organizátora konference.A
3. Přednesení prezentace na mezinárodní vědecké konferenci.A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6KOA2 - 2022 : Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky připravuje prezentaci dle všeobecnych zásad vědecké práce a její podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje účast doktorand/
dky na dané konferenci a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost studenta (PUBL, popř. jeho obdoba). Konference je realizována jako mezinárodní a takto je
organizátory označena.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Prezentace vysledků vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky před vědeckou obcí a konfrontace v diskuzi. Ověření stanovenych vyzkumnych metod či hypotéz a dosaženych dílčích
vysledků vyzkumu.

Obsah:
1. Volba vhodného tématu prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda.A
2. Vhodné zpracování vybraného tématu do prezentace dle podmínek organizátora konference.A
3. Přednesení prezentace na mezinárodní vědecké konferenci.A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6KOB1 - 2022 : Aktivní účast na národní vědecké konferenci 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aktivní účast na národní vědecké konferenci 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky připravuje prezentaci dle všeobecnych zásad vědecké práce a její podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje účast doktorand/
dky na dané konferenci a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost studenta (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Prezentace vysledků vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky před vědeckou obcí a konfrontace v diskuzi. Ověření stanovenych vyzkumnych metod či hypotéz a dosaženych dílčích
vysledků vyzkumu.

Obsah:
1. Volba vhodného tématu prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda.A
2. Vhodné zpracování vybraného tématu do prezentace dle podmínek organizátora konference.A
3. Přednesení prezentace na národní vědecké konferenci.A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6KOB2 - 2022 : Aktivní účast na národní vědecké konferenci 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Aktivní účast na národní vědecké konferenci 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky připravuje prezentaci dle všeobecnych zásad vědecké práce a její podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje účast doktorand/
dky na dané konferenci a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost studenta (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Prezentace vysledků vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky před vědeckou obcí a konfrontace v diskuzi. Ověření stanovenych vyzkumnych metod či hypotéz a dosaženych dílčích
vysledků vyzkumu.

Obsah:
1. Volba vhodného tématu prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda. A
2. Vhodné zpracování vybraného tématu do prezentace dle podmínek organizátora konference.A
3. Přednesení prezentace na národní vědecké konferenci.A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky

31



Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KAA / 6CJAN - 2022 : Cizí jazyk - angličtina

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Cizí jazyk - angličtina
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student u zkoušky přeloží vybranou ukázku (v rozsahu cca půl strany) z předem zadaného textu v rozsahu minimálně 50 stran běžného formátu. Rozsah zadaného textu nesmí přesáhnout 100
stran. U zahraničních studentů lze překlad do češtiny nahradit stanovíA
Student v anglickém jazyceA
a) zpracuje abstrakt dizertace v písemné podobě včetně klíčových slov v rozsahu 500-1000 znaků.A
b) představí téma svého výzkumu, včetně základních metodologických postupů a problémů. A
Student prokáže schopnost konverzace na běžné téma na úrovni komunikativní kompetence vymezené Evropským referenčním rámcem pro jazyky (tj. B2).A
Hodnotí se srozumitelnost a koherence projevu. Gramatické a výslovnostní prohřešky, které nebrání porozumění, nejsou překážkou.A
A
Garant předmětu Mgr. et Mgr. Jan Beneš, PhD.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozvinout znalost anglického jazyka studentů doktorského studia. Student je schopen porozumět odbornému textu z oblasti, která je předmětem jeho studia. Umí shrnout obsah
delšího odborného textu a přeložit jej do češtiny s pomocí běžných nástrojů překladatele. Je schopen domluvit se v běžných konverzačních situacích. Je schopen představit vlastní výzkum a vést
diskusi na odborné téma.

Obsah:
Výuka probíhá formou individuálních konzultací, při nichž studenti řeší problémy s důrazem na porozumění odbornému textu. Student se řídí svým individuálním studijním plánem. Student
kontaktuje svého školitele, s nímž dohodne výběr textu, a garanta předmětu, s nímž se domluví na organizaci konzultací.A
Student si v rámci domácí přípravy připraví vybraný text nebo soubor textů odborného zaměření (text nesmí existovat v českém překladu) dle volby disertační práce v min. rozsahu 50 stran
běžného formátu, z něhož zkoušející vybere pasáž, kterou student v rámci zkoušky přeloží. A
A

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu
- Nácvik jazykových/komunikačních dovednostíA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- Ústní zkouškaA
- Rozbor jazykového projevu studentaA
- Rozhovor

Výsledky učení:
Student má rozšířenou slovní zásobu s důrazem na téma jeho odborného zaměření.
Student je schopen diskutovat na zvolené odborné téma, dokáže v daném jazyce popsat vlastní badatelské zaměření, představit koncepci svého výzkumu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• MICHAEL SWAN. Oxford English grammar course : intermediate : a grammar practice book for intermediate and upper-intermediate students of English : with answers. Oxford, 2011.
ISBN 9780194420822.

• " On-line katalogy knihoven
• na základě tématu disertační práce studenta
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KRO / 6CJFR - 2022 : Cizí jazyk - francouzština

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Cizí jazyk - francouzština
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 6c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Konzultace při KS a DiS
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student u zkoušky přeloží vybranou ukázku (v rozsahu cca půl strany) z předem zadaného textu v rozsahu minimálně 50 stran běžného formátu. Rozsah zadaného textu nesmí přesáhnout 100
stran. A
Student ve francouzském jazyce zpracuje abstrakt dizertace v písemné podobě včetně klíčových slov v rozsahu 500-1000 znaků.A
Student představí téma svého výzkumu, včetně základních metodologických postupů a problémů. A
Student prokáže schopnost konverzace na běžné téma na úrovni komunikativní kompetence vymezené Evropským referenčním rámcem pro jazyky (tj. B2).A
Hodnotí se srozumitelnost a koherence projevu. Gramatické a výslovnostní prohřešky, které nebrání porozumění, nejsou překážkou.A
Garant předmětu Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozvinout znalost francouzského jazyka studentů doktorského studia. Student je schopen porozumět odbornému textu z oblasti, která je předmětem jeho studia. Umí shrnout
obsah delšího odborného textu a přeložit jej do češtiny s pomocí běžných nástrojů překladatele. Je schopen domluvit se v běžných konverzačních situacích. Je schopen představit vlastní výzkum a
vést diskusi na odborné téma.

Obsah:
Výuka probíhá formou individuálních konzultací, při nichž studenti řeší problémy s důrazem na porozumění odbornému textu. Student se řídí svým individuálním studijním plánem. Student
kontaktuje svého školitele, s nímž dohodne výběr textu, a garanta předmětu, s nímž se domluví na organizaci konzultací.A
Student si v rámci domácí přípravy připraví vybraný text nebo soubor textů odborného zaměření (text nesmí existovat v českém překladu) dle volby disertační práce v min. rozsahu 50 stran
běžného formátu, z něhož zkoušející vybere pasáž, kterou student v rámci zkoušky přeloží. A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu

Hodnotící metody:
- Ústní zkouškaA
- Rozbor jazykového projevu studentaA
- RozhovorA
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB19 - Jazykový překlad

Výsledky učení:
Student má rozšířenou slovní zásobu s důrazem na téma jeho odborného zaměření.
Student je schopen diskutovat na zvolené odborné téma, dokáže v daném jazyce popsat vlastní badatelské zaměření, představit koncepci svého výzkumu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. Praha: SPN, 1991. ISBN 9788072380640.
• NEUMANN, J., HOŘEJŠÍ, V. Velký francouzsko-český slovník. Praha, Academia, 1992. ISBN 9788020002334.
• TIONOVÁ, A., + KOL. Francouzština pro pokročilé. Praha: LEDA, 2000. Praha: LEDA, 2000. ISBN 9788085927801.
• VLASÁK, V. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. Část česko-francouzská. Praha, SPN, 1997. ISBN 9788004261146.
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KRO / 6CJIT - 2022 : Cizí jazyk - italština

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Cizí jazyk - italština
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 6c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student u zkoušky přeloží vybranou ukázku (v rozsahu cca půl strany) z předem zadaného textu v rozsahu minimálně 50 stran běžného formátu. Rozsah zadaného textu nesmí přesáhnout 100
stran. A
Student v italském jazyce zpracuje abstrakt dizertace v písemné podobě včetně klíčových slov v rozsahu 500-1000 znaků.A
Student představí téma svého výzkumu, včetně základních metodologických postupů a problémů. A
Student prokáže schopnost konverzace na běžné téma na úrovni komunikativní kompetence vymezené Evropským referenčním rámcem pro jazyky (tj. B2).A
Hodnotí se srozumitelnost a koherence projevu. Gramatické a výslovnostní prohřešky, které nebrání porozumění, nejsou překážkou.A
Garant předmětu Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozvinout znalost italského jazyka studentů doktorského studia. Student je schopen porozumět odbornému textu z oblasti, která je předmětem jeho studia. Umí shrnout obsah
delšího odborného textu a přeložit jej do češtiny s pomocí běžných nástrojů překladatele. Je schopen domluvit se v běžných konverzačních situacích. Je schopen představit vlastní výzkum a vést
diskusi na odborné téma.

Obsah:
Výuka probíhá formou individuálních konzultací, při nichž studenti řeší problémy s důrazem na porozumění odbornému textu. Student se řídí svým individuálním studijním plánem. Student
kontaktuje svého školitele, s nímž dohodne výběr textu, a garanta předmětu, s nímž se domluví na organizaci konzultací.A
Student si v rámci domácí přípravy připraví vybraný text nebo soubor textů odborného zaměření (text nesmí existovat v českém překladu) dle volby disertační práce v min. rozsahu 50 stran
běžného formátu, z něhož zkoušející vybere pasáž, kterou student v rámci zkoušky přeloží. A

Vyučovací metody:
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium
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Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB19 - Jazykový překlad

Výsledky učení:
Student má rozšířenou slovní zásobu s důrazem na téma jeho odborného zaměření.
Student je schopen diskutovat na zvolené odborné téma, dokáže v daném jazyce popsat vlastní badatelské zaměření, představit koncepci svého výzkumu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• A. BAHNÍKOVÁ, H. BENEŠOVÁ, L. EHRENBERGEROVÁ. ITALŠTINA. LEDA, Praha 2001. Praha, 2001.
• Italsko-český česko-italský velký slovník. Lingea, 2014. ISBN 978-80-7508-060-8.
Doporučená literatura:

• HAMPLOVÁ S. Stručná mluvnice italštiny. Praha, Academia, 1980. ISBN 9788020005519.
• ROSENDORFSKÝ, J. Česko-Italský slovník, ISBN 80-85266-02-4, ICK Ráček, Velehrad, s.r.o., 2000. ISBN 9788085266023.
• ROSENDORFSKÝ, J. Italsko-Český slovník, ISBN 80-85266-03-2, ICK Ráček, Velehrad s.r.o., 2000. ISBN 9788085266030.
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KGE / 6CJNE - 2022 : Cizí jazyk - němčina

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Cizí jazyk - němčina
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 6c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Konzultace při KS a DiS
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
- konzultace s vyučujícím a s předsedou zkušební komise (garantem) předmětuA
- rešerše, výběr a studium odborného textu, popř. souboru odborných textů vztahujících se k tématu disertační práce v rozsahu min. 20 normostranA
- překlad vybraného textu z češtiny do němčinyA
- zpracování německo-českého terminologického glosáře vztahujícího se k překládanému textu obsahujícího min. 20 odborných termínů A
- zpracování abstraktu k prostudovanému textu v německém jazyce v rozsahu 100 slovA
- absolvování ústní zkoušky - krátké představení své profesní dráhy a výzkumného záměru v rámci disertace (cíl práce, zvolené metody, základní teze), krátké představení překládaného textu,
překlad vybrané pasáže a rozprava nad ním
Garant předmětu Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozvinout znalost německého jazyka studentů doktorského studia. Student je schopen porozumět odbornému textu z oblasti, která je předmětem jeho studia. Umí shrnout obsah
delšího odborného textu a přeložit jej do češtiny s pomocí běžných nástrojů překladatele. Je schopen domluvit se v běžných konverzačních situacích. Je schopen představit vlastní výzkum a vést
diskusi na odborné téma.

Obsah:
1. Vstupní organizačně-administrativní blok: organizace semestru, požadavky pro udělení zkoušky, odborná literatura ke studiu a prameny k problematice teorie překladu a studia cizího jazyka.A
2. Samostatná práce studenta s individuálními konzultacemi s vyučujícím. Překlad min. 20 normostran textu odborného zaměření dle tématu disertační práce do češtiny a zpracování
terminologického glosáře a abstraktu k prostudovanému textu v německém jazyce v rozsahu 100 slov. Práce nesmí být přeložena do češtiny. Výběr odborného textu je konzultován s předsedou
zkušební komise katedry. Student u zkoušky prokáže porozumění textu, znalost odborné terminologie a schopnost aktivně se účastnit odborné diskuze.

Vyučovací metody:
- Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)A
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
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- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- Ústní zkouškaA
- Rozbor jazykového projevu studentaA
- RozhovorA
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB15 - Rešerše / konspektA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB19 - Jazykový překladA
- IIB22 - Abstrakt (resumé)

Výsledky učení:
Odborné znalosti - po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:A
Student má rozšířenou slovní zásobu s důrazem na téma jeho odborného zaměření.A
Odborné dovednosti - po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
Student je schopen diskutovat na zvolené odborné téma, dokáže v daném jazyce popsat vlastní badatelské zaměření, představit koncepci svého výzkumu.A
A
Po absolvování předmětu student prokazuje znalost:A
- jazykové práce se zvoleným cizojazyčným odborným textem,A
- odborné slovní zásoby vycházející ze zvoleného textu a tématu disertační práce.A
Student má rozšířenou slovní zásobu s důrazem na téma jeho odborného zaměření.A
Po absolvování předmětu student dokáže:A
- soběstačně tvořivě vědecky pracovat v oborovém kontextu, diskutovat o ústředních myšlenkách předem prostudovaného německy psaného odborného textu,A
- podrobně popsat téma vlastní disertační práce (badatelský problém, cíle, metody atd.),A
- formulovat abstrakt odborného textu v německém jazyce a zpracovat k němu dvojjazyčný česko-německý glosář.A
A
A
Student je schopen diskutovat na zvolené odborné téma, dokáže v daném jazyce popsat vlastní badatelské zaměření, představit koncepci svého výzkumu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BUSCHA, ANNE / RAVEN, SUSANNE / SZITA, SZILVIA. Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau B2. Leipzig: Schubert - Verlag,
2019. ISBN 978-3-941323-43-8.

• DUSILOVÁ, DORIS ET AL. Sprechen Sie Deutsch? 3. B2. Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Praha Praha: Polyglot. ISBN 978-80-86195-19-3.
• FISCHER-MITZIVIRIS, ANNI. AusBlick 2. Kursbuch Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Deutsch als Fremdsprache. Niveau: führt zu B2. Ismaning: Hueber-Verlag, 2009.

ISBN 978-3190018611.
• PERLMANN-BALME, MICHAELA / SCHWALB, SUSANNE. Sicher! B2 Kursbuch. Ismaning: Hueber-Verlag., 2014. ISBN 978-3-19-001.
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• dle konzultace s KGE
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KRU / 6CJRU - 2022 : Cizí jazyk - ruština

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Cizí jazyk - ruština
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 10c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
1) Odevzdání písemného překladu z ruštiny do češtiny v rozsahu 20 normostran odborného textu na zvolené téma (podmínkou je, aby překládaný text zatím neměl českou verzi); překlad student
odevzdá vyučujícímu min. 2 týdny před termínem zkoušky; v případě, že překlad nebude splňovat požadavky na kvalitu, student jej může opravit a opravenou verzi poskytne vyučujícímu u ústní
zkouškyA
2) Během ústní zkoušky v rozsahu cca 30 minut student sdělí v daném cizím jazyce (ruštině), co je předmětem jeho výzkumu a čemu se věnuje ve své disertační práci; student si k tomuto účelu
může pořídit předem písemnou přípravu a během zkoušky do ní nahlížet.A
A
Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Studium ruského jazyka jako cizího jazyka v rámci doktorských studijních programů je zaměřeno na rozvíjení schopnosti doktoranda porozumět odbornému textu svého oboru v ruštině a na
rozvíjení dovednosti orientovat se v cizojazyčném odborném textu. Student rovněž prokáže schopnost diskutovat o obsahu zvoleného díla k překladu a o tématu své disertační práce.

Obsah:
1. Překlad z ruštiny do češtiny 20 stran odborného textu, který se vztahuje k tématu doktorské práce. Tento překlad spolu s výchozím textem odevzdat zkoušejícímu minimálně týden před
stanoveným termínem zkoušky. Opravený překlad odevzdat při zkoušce v tištěné podobě.A
2. Ústní reprodukce (v ruštině) dalších asi 20 stran textu z téže monografie. Tuto reprodukci si lze připravit předem v písemné podobě v rozsahu 2-3 stran textu, do něhož lze při zkoušce
nahlížet.A
3. Pojednání a diskuse o obsahu a problémech doktorské práce studenta.A
A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium
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Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student zná, minimálně pasívně, základní slovní zásobu v cizím jazyce (ruštině), která se vztahuje k jeho disertační práci.
Student je schopen aktivně se zapojit do diskuse (vedené v ruštině) na zvolené odborné téma, dokáže v daném jazyce popsat vlastní badatelské zaměření, představit koncepci své disertační prace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. VŠE, Praha, 1997. ISBN 80-85927-56-X.
• HANUSOVÁ, Z., PLESKÝ, R. Mluvená ruština pro vědecké a odborné pracovníky. Praha: Academia, 1984.
• ROZKOVCOVÁ, L. Ruština pro vědecké a odborné pracovníky: kurs pro pokročilé. Praha: Academia, 1985. ISBN cnb000029655.
• ŠROUFKOVÁ, M., VENCLOVSKÁ,M., PLESKÝ, R. Česko-ruský a rusko-český slovník. Praha, 1998. ISBN 9788073352462.
• VENCLOVSKÁ, M. A KOL. Rusko-český slovník. Voznice, 2002. ISBN 9788073352073.
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KRO / 6CJSP - 2022 : Cizí jazyk - španělština

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Cizí jazyk - španělština
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 6c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Konzultace při KS a DiS
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student u zkoušky přeloží vybranou ukázku (v rozsahu cca půl strany) z předem zadaného textu v rozsahu minimálně 50 stran běžného formátu. Rozsah zadaného textu nesmí přesáhnout 100
stran. A
Student ve španělském jazyce zpracuje abstrakt dizertace v písemné podobě včetně klíčových slov v rozsahu 500-1000 znaků.A
Student představí téma svého výzkumu, včetně základních metodologických postupů a problémů. A
Student prokáže schopnost konverzace na běžné téma na úrovni komunikativní kompetence vymezené Evropským referenčním rámcem pro jazyky (tj. B2).A
Hodnotí se srozumitelnost a koherence projevu. Gramatické a výslovnostní prohřešky, které nebrání porozumění, nejsou překážkou.A
A
Garant předmětu Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu je rozvinout znalost španělského jazyka studentů doktorského studia. Student je schopen porozumět odbornému textu z oblasti, která je předmětem jeho studia. Umí shrnout
obsah delšího odborného textu a přeložit jej do češtiny s pomocí běžných nástrojů překladatele. Je schopen domluvit se v běžných konverzačních situacích. Je schopen představit vlastní výzkum a
vést diskusi na odborné téma.

Obsah:
Výuka probíhá formou individuálních konzultací, při nichž studenti řeší problémy s důrazem na porozumění odbornému textu. Student se řídí svým individuálním studijním plánem. Student
kontaktuje svého školitele, s nímž dohodne výběr textu, a garanta předmětu, s nímž se domluví na organizaci konzultací.A
Student si v rámci domácí přípravy připraví vybraný text nebo soubor textů odborného zaměření (text nesmí existovat v českém překladu) dle volby disertační práce v min. rozsahu 50 stran
běžného formátu, z něhož zkoušející vybere pasáž, kterou student v rámci zkoušky přeloží. A
A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium
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Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB19 - Jazykový překlad

Výsledky učení:
Po ukončení předmětu dosahuje student komunikativní úrovně ve španělském jazyce min. C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je schopen porozumět odbornému
textu z oblasti, která je předmětem jeho studia. Umí shrnout obsah delšího odborného textu ve španělštině a přeložit jej do češtiny s pomocí běžných nástrojů překladatele.A
Student má rozšířenou slovní zásobu s důrazem na téma jeho odborného zaměření.
Odborné dovednosti - po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti:A
Student je schopen diskutovat na zvolené odborné téma, dokáže v daném jazyce popsat vlastní badatelské zaměření, představit koncepci svého výzkumu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• ARRIBAS, J., DE CASTRO, R. M.A. Preparación Diploma Básico E.L.E. Madrid: Edelsa, 1999. ISBN 84-7711-088-3.
• CARRASCO MONTERO, J., SOLÉ BERNARDINO, L. Reálie španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 2001. ISBN 80-85784-54-8.
• FIALOVÁ, I. Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání. Ostrava: FF OU, 2005.
• GARCÍA, T., MONTANER, P., PRYMAK, S., SÁNCHEZ, N. El cronómetro. Nivel Intermedio. Madrid: Edinumen, 2008. ISBN 978-84-95986-67-2.
• CHALUPA, J. Historia y geografía de América Latina. Olomouc: UP, 1997.
• MACHOVÁ, K. Introducción a la cultura y civilización de Espaňa. Ostrava: OU, 2007. ISBN 9788073683825.
• RAE - ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAŇOLA. Nueva Gramática de la Lengua Espaňola. Manual. Madrid: Espasa Libros, 2010. ISBN 978-84-670-3281-9.
• VINTROVÁ, A. Conversación espanola. Brno: Státní jazyková škola, 1999. ISBN cnb003117820.
• VV.AA. Guía de lo Mejor en Espaňa. Madrid: Turespaňa, 1998.
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KDU / 6PUA1 - 2022 : Publikační činnost typu A - 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publikační činnost typu A - 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky zpracuje odborny text podle všeobecnych zásad vědecké práce a jeho podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje vydání
publikačního vystupu (např. vyjádření redakce) a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Písemná prezentace vystupu vlastního vyzkumu související s tématem disertační práce, zpracovaná podle obecnych zásad odborné vědecké práce v českém nebo cizím jazyce v periodikách
zařazenych do databází Web of Science nebo Scopus, popř. v dalších odbornych periodikách určenych oborovou radou.

Obsah:
1. Zvolení vhodného tématu písemné prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky a vyběr vhodné publikační platformy. KonzultaceA
volby se školitelem.A
2. Zpracování vybraného tématu do písemné prezentace podle podmínek redakce publikační platformy. Konzultace se školitelem.A
3. Publikování ve zvolené publikační platformě.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PUA2 - 2022 : Publikační činnost typu A - 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publikační činnost typu A - 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky zpracuje odborny text podle všeobecnych zásad vědecké práce a jeho podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje vydání
publikačního vystupu (např. vyjádření redakce) a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Písemná prezentace vystupu vlastního vyzkumu související s tématem disertační práce, zpracovaná podle obecnych zásad odborné vědecké práce v českém nebo cizím jazyce v periodikách
zařazenych do databází Web of Science nebo Scopus, popř. v dalších odbornych periodikách určenych oborovou radou.

Obsah:
1. Zvolení vhodného tématu písemné prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky a vyběr vhodné publikační platformy. Konzultace volby se školitelem.A
2. Zpracování vybraného tématu do písemné prezentace podle podmínek redakce publikační platformy. Konzultace se školitelem.A
3. Publikování ve zvolené publikační platformě.A
Studijní literatura a studijní pomůcky

46



Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PUA3 - 2022 : Publikační činnost typu A - 3

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publikační činnost typu A - 3
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky zpracuje odborny text podle všeobecnych zásad vědecké práce a jeho podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje vydání
publikačního vystupu (např. vyjádření redakce) a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Písemná prezentace vystupu vlastního vyzkumu související s tématem disertační práce, zpracovaná podle obecnych zásad odborné vědecké práce v českém nebo cizím jazyce v periodikách
zařazenych do databází Web of Science nebo Scopus, popř. v dalších odbornych periodikách určenych oborovou radou.

Obsah:
1. Zvolení vhodného tématu písemné prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky a vyběr vhodné publikační platformy. Konzultace volby se školitelem.A
2. Zpracování vybraného tématu do písemné prezentace podle podmínek redakce publikační platformy. Konzultace se školitelem.A
3. Publikování ve zvolené publikační platformě.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PUB1 - 2022 : Publikační činnost typu B - 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publikační činnost typu B - 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky zpracuje odborny text podle všeobecnych zásad vědecké práce a jeho podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje vydání
publikačního vystupu (např. vyjádření redakce) a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Písemná prezentace vystupu vlastního vyzkumu související s tématem disertační práce, zpracovaná podle obecnych zásad odborné vědecké práce v českém nebo cizím jazyce v odbornych
recenzovanych periodikách zařazenych do databází ERIH Plus nebo na vládní Seznam recenzovanych periodik, resp. kapitola v odborné kolektivní monografii či recenzovaném sborníku.

Obsah:
1. Zvolení vhodného tématu písemné prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky a vyběr vhodné publikační platformy. Konzultace volby se školitelem.A
2. Zpracování vybraného tématu do písemné prezentace podle podmínek redakce publikační platformy. Konzultace se školitelem.A
3. Publikování ve zvolené publikační platformě.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PUB2 - 2022 : Publikační činnost typu B - 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publikační činnost typu B - 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky zpracuje odborny text podle všeobecnych zásad vědecké práce a jeho podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje vydání
publikačního vystupu (např. vyjádření redakce) a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Písemná prezentace vystupu vlastního vyzkumu související s tématem disertační práce, zpracovaná podle obecnych zásad odborné vědecké práce v českém nebo cizím jazyce v odbornych
recenzovanych periodikách zařazenych do databází ERIH Plus nebo na vládní Seznam recenzovanych periodik, resp. kapitola v odborné kolektivní monografii či recenzovaném sborníku.

Obsah:
1. Zvolení vhodného tématu písemné prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky a vyběr vhodné publikační platformy. Konzultace volby se školitelem.A
2. Zpracování vybraného tématu do písemné prezentace podle podmínek redakce publikační platformy. Konzultace se školitelem.A
3. Publikování ve zvolené publikační platformě.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PUB3 - 2022 : Publikační činnost typu B - 3

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publikační činnost typu B - 3
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky zpracuje odborny text podle všeobecnych zásad vědecké práce a jeho podobu konzultuje se školitelem. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje vydání
publikačního vystupu (např. vyjádření redakce) a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Písemná prezentace vystupu vlastního vyzkumu související s tématem disertační práce, zpracovaná podle obecnych zásad odborné vědecké práce v českém nebo cizím jazyce v odbornych
recenzovanych periodikách zařazenych do databází ERIH Plus nebo na vládní Seznam recenzovanych periodik, resp. kapitola v odborné kolektivní monografii či recenzovaném sborníku.

Obsah:
1. Zvolení vhodného tématu písemné prezentace, které vychází z vlastní vědecké vyzkumné činnosti doktoranda/dky a vyběr vhodné publikační platformy. Konzultace volby se školitelem.A
2. Zpracování vybraného tématu do písemné prezentace podle podmínek redakce publikační platformy. Konzultace se školitelem.A
3. Publikování ve zvolené publikační platformě.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6ZMA1 - 2022 : Zahraniční studijní pobyt typu A - 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student/ka realizuje zahraniční pobyt na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti a aktivně se zapojí do vědeckého/pedagogického života tohoto pracoviště. Předmět je uznán po předložení
dokladu, jenž potvrzuje realizaci pobytu a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvování zahraničního studijního pobytu na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti v délce nad 90 dnů. Zvolené pracoviště musí byt konzultováno se školitelem. Cílem je rozvoj odbornych a
jazykovych dovednostní a schopností doktoranda/ky, navázání mezinárodních odbornych kontaktů, studium zahraničních zdrojů k tématu disertační práce a ke zkoumané problematice.

Obsah:
1. Výběr vhodné zahraniční instituce (odborné a jazykové hledisko) - nutnost konzultace vyběru se školitelem.A
2. Realizace pobytu ve stanovené délce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6ZMA2 - 2022 : Zahraniční studijní pobyt typu A - 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student/ka realizuje zahraniční pobyt na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti a aktivně se zapojí do vědeckého/pedagogického života tohoto pracoviště. Předmět je uznán po předložení
dokladu, jenž potvrzuje realizaci pobytu a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvování zahraničního studijního pobytu na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti v délce nad 90 dnů. Zvolené pracoviště musí byt konzultováno se školitelem. Cílem je rozvoj odbornych a
jazykovych dovednostní a schopností doktoranda/ky, navázání mezinárodních odbornych kontaktů, studium zahraničních zdrojů k tématu disertační práce a ke zkoumané problematice.

Obsah:
1. Výběr vhodné zahraniční instituce (odborné a jazykové hledisko) - nutnost konzultace vyběru se školitelem.A
2. Realizace pobytu ve stanovené délce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6ZMB1 - 2022 : Zahraniční studijní pobyt typu B - 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student/ka realizuje zahraniční pobyt na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti a aktivně se zapojí do vědeckého/pedagogického života tohoto pracoviště. Předmět je uznán po předložení
dokladu, jenž potvrzuje realizaci pobytu a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvování zahraničního studijního pobytu na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti v délce 60-90 dnů. Zvolené pracoviště musí byt konzultováno se školitelem. Cílem je rozvoj odbornych a
jazykovych dovednostní a schopností doktoranda/ky, navázání mezinárodních odbornych kontaktů, studium zahraničních zdrojů k tématu disertační práce a ke zkoumané problematice.

Obsah:
1. Výběr vhodné zahraniční instituce (odborné a jazykové hledisko) - nutnost konzultace vyběru se školitelem.A
2. Realizace pobytu ve stanovené délce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6ZMB2 - 2022 : Zahraniční studijní pobyt typu B - 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student/ka realizuje zahraniční pobyt na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti a aktivně se zapojí do vědeckého/pedagogického života tohoto pracoviště. Předmět je uznán po předložení
dokladu, jenž potvrzuje realizaci pobytu a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvování zahraničního studijního pobytu na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti v délce 60-90 dnů. Zvolené pracoviště musí byt konzultováno se školitelem. Cílem je rozvoj odbornych a
jazykovych dovednostní a schopností doktoranda/ky, navázání mezinárodních odbornych kontaktů, studium zahraničních zdrojů k tématu disertační práce a ke zkoumané problematice.

Obsah:
1. Výběr vhodné zahraniční instituce (odborné a jazykové hledisko) - nutnost konzultace vyběru se školitelem.A
2. Realizace pobytu ve stanovené délce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6ZMC1 - 2022 : Zahraniční studijní pobyt typu C - 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student/ka realizuje zahraniční pobyt na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti a aktivně se zapojí do vědeckého/pedagogického života tohoto pracoviště. Předmět je uznán po předložení
dokladu, jenž potvrzuje realizaci pobytu a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvování zahraničního studijního pobytu na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti v délce 30-60 dnů. Zvolené pracoviště musí byt konzultováno se školitelem. Cílem je rozvoj odbornych a
jazykovych dovednostní a schopností doktoranda/ky, navázání mezinárodních odbornych kontaktů, studium zahraničních zdrojů k tématu disertační práce a ke zkoumané problematice.

Obsah:
1. Výběr vhodné zahraniční instituce (odborné a jazykové hledisko) - nutnost konzultace vyběru se školitelem.A
2. Realizace pobytu ve stanovené délce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6ZMC2 - 2022 : Zahraniční studijní pobyt typu C - 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student/ka realizuje zahraniční pobyt na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti a aktivně se zapojí do vědeckého/pedagogického života tohoto pracoviště. Předmět je uznán po předložení
dokladu, jenž potvrzuje realizaci pobytu a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvování zahraničního studijního pobytu na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti v délce 30-60 dnů. Zvolené pracoviště musí byt konzultováno se školitelem. Cílem je rozvoj odbornych a
jazykovych dovednostní a schopností doktoranda/ky, navázání mezinárodních odbornych kontaktů, studium zahraničních zdrojů k tématu disertační práce a ke zkoumané problematice.

Obsah:
1. Výběr vhodné zahraniční instituce (odborné a jazykové hledisko) - nutnost konzultace vyběru se školitelem.A
2. Realizace pobytu ve stanovené délce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PRA1 - 2022 : Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky plní úkoly vyplyvající z řešení projektu. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje zapojení do projektu (např. vypisovatelem projektu schválená dílčí zpráva
o řešení projektu).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Doktorand/ka je aktivně vědecky zapojen/a do mezinárodního vyzkumného projektu, nebo je jeho řešitelem/kou. Pracuje samostatně nebo ve vědeckém tymu, plní úkoly odborného charakteru,
vyplyvající z řešení vyzkumnych cílů projektu. Dosažené poznatky aktivně prezentuje na konferencích před vědeckou obcí a publikuje v odbornych publikačních platformách.

Obsah:
1. Zapojení do mezinárodního vědeckého projektu.A
2. Plnění vyzkumnych úkolů vědeckého projektu.A
3. Zveřejnění vysledků vyzkumu vědeckého projektu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PRA2 - 2022 : Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky plní úkoly vyplyvající z řešení projektu. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje zapojení do projektu (např. vypisovatelem projektu schválená dílčí zpráva
o řešení projektu).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Doktorand/ka je aktivně vědecky zapojen/a do mezinárodního vyzkumného projektu, nebo je jeho řešitelem/kou. Pracuje samostatně nebo ve vědeckém tymu, plní úkoly odborného charakteru,
vyplyvající z řešení vyzkumnych cílů projektu. Dosažené poznatky aktivně prezentuje na konferencích před vědeckou obcí a publikuje v odbornych publikačních platformách.

Obsah:
1. Zapojení do mezinárodního vědeckého projektu.A
2. Plnění vyzkumnych úkolů vědeckého projektu.A
3. Zveřejnění vysledků vyzkumu vědeckého projektu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PRB1 - 2022 : Zapojení do národního výzkumného projektu 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zapojení do národního výzkumného projektu 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky plní úkoly vyplyvající z řešení projektu. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje zapojení do projektu (např. vypisovatelem projektu schválená dílčí zpráva
o řešení projektu).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Doktorand/ka je aktivně vědecky zapojen/a do národního vyzkumného projektu, nebo je jeho řešitelem/kou. Pracuje samostatně nebo ve vědeckém tymu, plní úkoly odborného charakteru,
vyplyvající z řešení vyzkumnych cílů projektu. Dosažené poznatky aktivně prezentuje na konferencích před vědeckou obcí a publikuje v odbornych publikačních platformách.

Obsah:
1. Zapojení do národního vědeckého projektu.A
2. Plnění vyzkumnych úkolů vědeckého projektu.A
3. Zveřejnění vysledků vyzkumu vědeckého projektu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PRB2 - 2022 : Zapojení do národního výzkumného projektu 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zapojení do národního výzkumného projektu 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky plní úkoly vyplyvající z řešení projektu. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje zapojení do projektu (např. vypisovatelem projektu schválená dílčí zpráva
o řešení projektu).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Doktorand/ka je aktivně vědecky zapojen/a do národního vyzkumného projektu, nebo je jeho řešitelem/kou. Pracuje samostatně nebo ve vědeckém tymu, plní úkoly odborného charakteru,
vyplyvající z řešení vyzkumnych cílů projektu. Dosažené poznatky aktivně prezentuje na konferencích před vědeckou obcí a publikuje v odbornych publikačních platformách.

Obsah:
1. Zapojení do národního vědeckého projektu.A
2. Plnění vyzkumnych úkolů vědeckého projektu.A
3. Zveřejnění vysledků vyzkumu vědeckého projektu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PRC1 - 2022 : Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky plní úkoly vyplyvající z řešení projektu. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje zapojení do projektu (např. vypisovatelem projektu schválená dílčí zpráva
o řešení projektu).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Doktorand/ka je aktivně vědecky zapojen/a do univerzitního vyzkumného projektu, nebo je jeho řešitelem/kou. Pracuje samostatně nebo ve vědeckém tymu, plní úkoly odborného charakteru,
vyplyvající z řešení vyzkumnych cílů projektu. Dosažené poznatky aktivně prezentuje na konferencích před vědeckou obcí a publikuje v odbornych publikačních platformách.

Obsah:
1. Zapojení do univerzitního vědeckého projektu.A
2. Plnění vyzkumnych úkolů vědeckého projektu.A
3. Zveřejnění vysledků vyzkumu vědeckého projektu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6PRC2 - 2022 : Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující systematicky plní úkoly vyplyvající z řešení projektu. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje zapojení do projektu (např. vypisovatelem projektu schválená dílčí zpráva
o řešení projektu).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Doktorand/ka je aktivně vědecky zapojen/a do univerzitního vyzkumného projektu, nebo je jeho řešitelem/kou. Pracuje samostatně nebo ve vědeckém tymu, plní úkoly odborného charakteru,
vyplyvající z řešení vyzkumnych cílů projektu. Dosažené poznatky aktivně prezentuje na konferencích před vědeckou obcí a publikuje v odbornych publikačních platformách.

Obsah:
1. Zapojení do univerzitního vědeckého projektu.A
2. Plnění vyzkumnych úkolů vědeckého projektu.A
3. Zveřejnění vysledků vyzkumu vědeckého projektu.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6TUST - 2022 : Tuzemská stáž

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Tuzemská stáž
Typ předmětu volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Studující realizuje odbornou stáž na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti a aktivně se zapojí do vědeckého života tohoto pracoviště. Předmět je uznán po předložení dokladu, jenž potvrzuje
realizaci pobytu a po vložení příslušnych údajů do systému evidujících publikační činnost (PUBL, popř. jeho obdoba).
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Absolvování tuzemské stáže na zvoleném odborném/vědeckém pracovišti (kupř. AV ČR) v délce alespoň 30 dnů. Zvolené pracoviště musí byt konzultováno se školitelem. Cílem je rozvoj
odbornych nebo speciálně-vědních znalostí, dovednostní a schopností doktoranda/ky, navázání odbornych kontaktů, studium zdrojů, metod či speciálních reálií k tématu disertační práce a ke
zkoumané problematice.

Obsah:
1. Výběr vhodné vědeckovyzkumné instituce (odborné hledisko) - nutnost konzultace vyběru se školitelem.A
2. Realizace pobytu ve stanovené délce.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6VYU1 - 2022 : Výuková činnost 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Výuková činnost 1
Typ předmětu volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student/ka pedagogicky působí na pracovišti a je schopen/a předat srozumitelnou formou základní poznatky příslušeného předmětu dalším studentům.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Aktivní podíl na pedagogické činnosti pracoviště, ktery se realizuje buď formou samostatného vyučovaného jednosemestrálního kurzu nebo soustavnou vyukou v rámci stávajících kurzů
pracoviště v minimálním rozsahu 12 vyukovych hodin. Cílem je rozvoj pedagogickych schopností, které spočívají v nácviku jazykově-prezentačních kompetencí, všeobecného přehledu, vč.
schopnosti motivovat ke studiu studenty nižších stupňů vzdělávání.

Obsah:
Pravidelná vyuka podle specializace doktoranda/ky (vlastní kurz) nebo vyuka v předmětech úzce souvisejících s odbornou specializací doktoranda/ky podle potřeb pracoviště v minimálním
rozsahu 12 hodin.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

KDU / 6VYU2 - 2022 : Výuková činnost 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Výuková činnost 2
Typ předmětu volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Student/ka pedagogicky působí na pracovišti a je schopen/a předat srozumitelnou formou základní poznatky příslušeného předmětu dalším studentům.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Aktivní podíl na pedagogické činnosti pracoviště, ktery se realizuje buď formou samostatného vyučovaného jednosemestrálního kurzu nebo soustavnou vyukou v rámci stávajících kurzů
pracoviště v minimálním rozsahu 12 vyukovych hodin. Cílem je rozvoj pedagogickych schopností, které spočívají v nácviku jazykově-prezentačních kompetencí, všeobecného přehledu, vč.
schopnosti motivovat ke studiu studenty nižších stupňů vzdělávání.

Obsah:
Pravidelná vyuka podle specializace doktoranda/ky (vlastní kurz) nebo vyuka v předmětech úzce souvisejících s odbornou specializací doktoranda/ky podle potřeb pracoviště v minimálním
rozsahu 12 hodin.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

C-I - Personální zabezpečení

Ohlasy publikacíPříjmení Jméno Tituly Vztah k VŠ Vztah k
součásti VŠ

Školitel v
daném SP

Vyučující v
daném SP

Člen oborové
rady daného

SP (domovské
pracoviště)

Věk Výstupy
za 5 let WOS Scopus Ostatní

Deluga Waldemar Józef prof. dr hab. PP 1,0 do
31.08.2023

PP 1,0 do
31.08.2023

ano ano ano 62 5+ 9 11 215

Foletti Ivan Prof., MA,
Docteur es Lettres

0,0 ano 43 5+ 59 28

Kalnická Zdeňka prof. PhDr., CSc. PP 1,0 PP 1,0 70 5+ 9 4 283

Kozieł Andrzej Kazimierz prof. dr hab. PP 0,0 PP 0,0 ano 57 5+ 13 6 523

Matěj Miloš Prof. PhDr. Ing.
arch., Ph.D. et Ph.D.

PP 0,5 do
31.07.2025

PP 0,0 ano ano ano 63 3 0 0 54

Ottová Michaela Prof., PhDr., Ph.D. 0,0 ano 52 5+ 5 2 386

Pawlowska Aneta Prof. dr hab. 0,0 ano 54 4 9 15

Rywiková Daniela doc. PhDr., Ph.D. PP 1,0 PP 1,0 do
31.07.2029

ano ano ano 47 5+ 4 5 113

Zapletalová Jana Doc., PhDr., Ph.D. 0,0 ano 42 5+ 312

Zatloukal Pavel prof. PhDr. PP 0,7 PP 0,7 ano 75 5+ 1 0 275
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

Deluga Waldemar Józef, prof. dr hab.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Waldemar Józef Deluga Tituly prof. dr hab.
Rok narození 1961 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy 31.08.2023
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 31.08.2023
Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KDU/5MVVE - Metodiky výzk. umění vých. Evr. a Balkán (garant, seminářící)
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
Název studijního předmětu Název studijního programu Semestr Role výuce daného předmětu Počet hodin za semestr Podíl na výuce

Dějiny evropské grafiky Dějiny umění LS přednášející 26p + 0c + 0s P: 50%

Dějiny umění ve východní Evropě Dějiny umění ZS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Historia sztuki polskiej Dějiny umění ZS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Ikonografie a ikonologie umění novověku Dějiny umění ZS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Umění Arménů ve východní Evropě Dějiny umění ZS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Východ a Západ: Umění 16.-19. století ve Dějiny umění ZS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Židovské umění a kultura ve střední a vý Dějiny umění ZS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Údaje o vzdělání na VŠ
• 1987, Mgr., 8109T002 - Dějiny umění, Katolicki uniwersytet Lubelski w Lublinie, Fakulta humanitních věd
• 1995, Ph.D., 8109V012 - Teorie a dějiny umění, stud. obor: Dějiny umění, Katolicki uniwersystet Lubelski, Fakulta humanitních věd
• 2002, dr hab., HO55 - Dějiny - dějiny umění, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fakulta historických a sociálních věd
• 2013, Prof., PROF18 - Humanitní vědy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fakulta historických a sociálních věd
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odborný asistent, Gdanska universita, 14 let
• docent, Kardynal Stefan Wyszyński universita, 11 let
• profesor, Kardynal Stefan Wyszyński universita
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Počet obhájených prací na OU: 2
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny - dějiny umění 2002 Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ 9 11 215

Humanitní vědy 2013 Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

H-index
WOS/Scopus

/

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• B - Deluga, W. J. Polonica from the Departmentof Prints and Drawings of the British Museum. první. vyd. Varšava: Polish Institute of World Art Studies,, 2020. 431 s. ISBN

978-83-66172-08-1. (100%)
• B - Deluga, W. J. Ukrainian Painting Between the Byzantine and Latin Traditions. první. vyd. Ostrava - Warszawa: Ostravská univerzita - Polski institut studiów nad stuka świata, 2019. 210 s.

ISBN 978-83-949807-9-5. (100%)
• C - Rywiková, D. a Deluga, W. J. Introduction. Medieval Art in Central Europe in Outlines. In: W. Deluga, D. Rywiková (eds.). Medieval and Early Modern Art in Central Europe. první. vyd.

Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 8-10. ISBN 978-80-7599-109-6. (50%)
• Jimp - Deluga, W. J. Adnotationes et Meditationes in Evangelia. Print Quarterly. 2020,  37(3), s. 308-311. ISSN 0265-8305. (100%)
• Jimp - Deluga, W. J. Fluorine Etching in Cracow, Warszaw and Vilnius, 1901–20. PRINT QUARTERLY. 2019,  36(2), s. 162-168. ISSN 0265-8305. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

Foletti Ivan, Prof., MA, Docteur es Lettres

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Ivan Foletti Tituly Prof., MA, Docteur es Lettres
Rok narození 1980 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Masarykova univerzita, Brno pp 100 %
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
2017-2020: Profesorské řízeníA
2014-2015: Habilitace, FF MU (práce: Le porte lignee di Santa Sabina. La zona liminare del nartece e l iniziazione cristiana)A
2004-2010: Ph.D. Université de Lausanne (práce: Da Bisanzio alla Santa Russia : Nikodim Kondakov (1844-1925) e la nascita della storia dell'arte in Russia : con la traduzione del primo volume
dell' "Ikonografija Bogomateri")A
2000-2004: dějiny a teorie výtvarného umění (práce: Prima dell?Etimasia. L?iconografia del trono vuoto dal IV al IX secolo)A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2011 FF MU BrnoA
2021 Professeur Invité, CESCM, PoitiersA
2018 Adjunct Professor, Ca' Foscari, BenátkyA
2013-2017 Maître Assistant Ambizione, Université de LausanneA
2011-2013 Maître Assistant, Université de LausanneA
2005-2011 Assistant diplômé ? la section d?histoire de l?Art, Faculté des Lettres, Université de Lausanne.AA
2002-2003 Assistant?étudiant ? la section de l?histoire de l?Art, Faculté des Lettres université de Lausanne
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací

Obor habilitačního řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Dějiny umění 2015 MU Brno WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 59 28 A

Dějiny umění 2020 MU Brno H-index
WOS/Scopus

4 / 3

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• FOLETTI, Ivan. Dancing with Sainte Foy: Movement and the Iconic Presence.AConvivium. 2019, roč.A6, č.A1, s.A70-87. ISSNA2336-3452
• FOLETTI, Ivan, Hans BELTING a Martin LEŠÁK. Movement, Images and Iconic Presence in the Medieval World. InAConvivium VI, 1. Brno: Brepols, 2019. 167 s.AA
• FOLETTI, Ivan, Manuela ROMAGNOLI, Lucia LICCIOLI, Mariaelena FEDIC a Roberto SACCUMAND. Wiggle Matching Analysis of the Doors of Santa Sabina in Rome.ARIHA Journal.

International Association of Research Institutes in the History of Art, 2019, roč.A2019, č.A0204, s.A1-7. ISSNA2190-3328.
• FOLETTI, Ivan. The Space of Miracles: Bernardus from Angers and the Abbey Church of Conques. InAFrom Words to Space-Textual Sources for Reconstructing and Understanding Medieval

Sacred Spaces. 2019.AA A
• FOLETTI, Ivan.AObjects, relics, and migrants : The Basilica of Sant Ambrogio in Milan and the cult of its saints (386-972). Řím: Viella, 2020. 250 s. In Between, 2.

ISBNA978-88-6728-950-9.AA A
Působení v zahraničí
1. 1. 2022-31. 1. 2022: University of Poitiers, Poitiers, FRA Program hostující profesor, Univerzita v PoitiersA
1. 8. 2021-31. 8. 2021: Bibliotheca Hertziana-Max Planck Institut for Art History, Řím, Ostatní, ITA Scientific guestA
7. 6. 2021-10. 7. 2021: European Center for Medieval Art and Civilization, Conques, Ostatní, FRAA
1. 2. 2018-30. 6. 2018: University of Lausanne, Lausanne, CHEA
1. 2. 2018-30. 9. 2018: Ca' Foscari University of Venice, Venezia, ITAA
8. 1. 2017-16. 7. 2017: Zentrum für Literatur-und Kulturforschung Berlin, Berlin, DEUA
16. 5. 2016-16. 8. 2016: Bibliotheca Hertziana-Max-Planck-Institute for Art History, Rome, Ostatní, ITAA
11. 2. 2015-31. 7. 2015: Swiss Institut in Rome, Rome, Ostatní, ITAA
Podpis Datum
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Zdeňka Kalnická Tituly prof. PhDr., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ne
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/5FILO - Filozofie (garant)
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
Název studijního předmětu Název studijního programu Semestr Role výuce daného předmětu Počet hodin za semestr Podíl na výuce

Filozofie Anglická filologie garant 0p + 0c + 0s G: 100%

Filozofie Anglická filologie garant 0p + 0c + 0s G: 100%

Filozofie Didaktika dějepisu garant 0p + 0c + 0s G: 100%

Filozofie Didaktika dějepisu garant 0p + 0c + 0s G: 100%

Philosophy English Philology garant 0p + 0c + 0s G: 100%

Philosophy English Philology garant 0p + 0c + 0s G: 100%

Genderová/rodová rovnost Filozofická studia ZS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Seminar to Gender Studies Filozofická studia ZS garant, ostatní 0p + 0c + 26s G: 100%, S: 100%

Doktorský seminář 1 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 1 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 6s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 1 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 2 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 6s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 2 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 2 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 3 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 6s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 3 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 3 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Estetika Filozofie ZS garant, přednášející 6p + 0c + 14s G: 100%, P: 100%
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Estetika Filozofie ZS garant, přednášející, ostatní 6p + 0c + 14s G: 100%, P: 100%, S:

100%

Estetika Filozofie ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Gender a filozofie Filozofie ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Gender a filozofie Filozofie ZS garant, přednášející, cvičící 6p + 0c + 14s G: 100%, P: 100%, C:
100%

Introduction to Gender Studies Filozofie LS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

SZZ - Filozofická specializace Filozofie garant 0p + 0c + 0s G: 100%

SZZ - Filozofická specializace Filozofie LS garant 0p + 0c + 0s G: 100%

SZZ - Filozofické problémy Filozofie LS garant 0p + 0c + 0s G: 100%

SZZ - Filozofické problémy Filozofie garant 0p + 0c + 0s G: 100%

Umění a kýč Filozofie LS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Vybrané problémy současné filozofie 1 Filozofie ZS přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s P: 100%, S: 100%

Vybrané problémy současné filozofie 1 Filozofie ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Vybrané problémy současné filozofie 1 Filozofie ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 50%, S:
50%

Filozofie a estetika Hudební teorie a pedagogika LS garant, přednášející 13p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Filozofie Jazykovědná a literárněvědná srovnávací
slavistika

garant 0p + 0c + 0s G: 100%

Filozofie Jazykovědná a literárněvědná srovnávací
slavistika

garant 0p + 0c + 0s G: 100%

Doctoral Seminar with Supervisor Philosophy. International Program ostatní 0p + 0c + 78s S: 70%

Doctoral Seminar with Supervisor Philosophy. International Program ostatní 0p + 0c + 6s S: 70%

Doctoral Seminar 1 Philosophy. International Program LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doctoral Seminar 1 Philosophy. International Program LS garant, ostatní 0p + 0c + 6s G: 100%, S: 70%

Doctoral Seminar 3 Philosophy. International Program LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doctoral Seminar 3 Philosophy. International Program LS garant, ostatní 0p + 0c + 6s G: 100%, S: 70%

Umění a kýč Učitelství pro střední školy LS garant, přednášející, cvičící 13p + 13c + 0s G: 100%, P: 100%, C:
100%

Umění a kýč Učitelství pro střední školy LS garant, přednášející, cvičící 13p + 13c + 0s G: 100%, P: 100%, C:
100%

Estetika Základy společenských věd ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Introduction to Gender Studies Základy společenských věd LS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:

100%

Údaje o vzdělání na VŠ
• 1978, Mgr., 6101T004 - Filozofie, bez titulu, FF Univerzity Komenského v Bratislavě, estetika - filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1986, PhDr., 8109T005 - Estetika, akademická hodnost získána na UK v Bratislavě, marxisticko-lenins. estetika, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1987, CSc., 6101V004 - Filozofie, vědecká hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1993, Doc., Estetika, akademická hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 2011, Prof., PROF02 - Estetika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní vědecká aspirantura, FF Univerzity Komenského Bratislava, 3 a půl roku
• odborný referent odboru umění, Ministerstvo kultury SR Bratislava, 4 roky
• odborný asistent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 7 let
• docent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 1 a půl roku
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
- navazující magisterský obor Základy společenských věd A
- doktorský studijní program Filozofie A
- navazující magisterský program Filozofie
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 17
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 10
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Estetika 1993 Univerzita Komenského v Bratislavě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 9 4 283

Estetika 2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre H-index
WOS/Scopus

/

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• B - Kalnická, Z. Interpretace. první. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. Estetika, svazek 6. 245 s. ISBN 978-80-7465-397-1. (0%)
• B - Kalnická, Z. Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola: razpravi.. 1. vyd. Ljubljana: KUD APOKALIPSA, 2018. Fraktal 42. 112 s. ISBN 978-961-7054-05-7. (100%)
• C - Kalnická, Z. Litanie filozofů Leonory Carrington. In: KOLEKTIV autorů. Studia humanitatis - ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VIII. Ostrava:

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020. s. 193-213. VIII. ISBN 978-80-7599-211-6. (0%)
• Jost - Kalnická, Z. The First Woman Philosopher with a Doctorate: Elena Cornaro Piscopia. Studia z Historii Filozofii: Modern Women Philosophers: Biographies, Works, and Views. 2021, 

12(3), s. 97-121. ISSN 2083-1978. (100%)
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
• D - Kalnická, Z. Pragmatická estetika jako interpretační výzva. In: Pragmatické dimenzie umenia a estetiky: Pragmatické domenzie umenia a estetiky 2017-09-19 Bratislava. Bratislava:

Slovenská asociácia pre estetiku, 2018. s. 29-54. ISBN 978-80-972624-1-9. (100%)
Působení v zahraničí
• 1995-01-01 - 1995-06-30, Institute for Human Sciences, AT, stipendijni překladatelský pobyt
• 2004-01-01 - 2004-05-31, Cortland College, US, výuka v rámci Fulbright programu Scholar-in-Residence
Podpis Datum
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Kozieł Andrzej Kazimierz, prof. dr hab.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Andrzej Kazimierz Kozieł Tituly prof. dr hab.
Rok narození 1966 typ vztahu k VŠ pp rozsah 0 Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wroclawski pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1993, Mgr., 8109T002 - Dějiny umění, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych
• 1999, Ph.D., 8109V012 - Teorie a dějiny umění, stud. obor: Dějiny umění, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych
• 2007, dr hab., Humanitní vědy se zaměřením na dějiny umění novověku, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych
• 2019, Prof., Humanitní vědy, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• asistent, Uniwersytet Wroclawski, 6 let
• odborný asistent, Uniwersytet Wroclawski, 12 let
• docent, Uniwersytet Wroclawski, 8 let
• profesor, Uniwersytet Wroclawski
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 0
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 2
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací
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C-I - Personální zabezpečení
Humanitní vědy se zaměřením na dějiny umění
novověku

2007 Uniwersytet Wroclawski WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ 13 6 523

Humanitní vědy 2019 Uniwersytet Wroclawski H-index
WOS/Scopus

1 /

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• B - Koziel, A. K. Michael Willmann (1630-1706) śląski mistrz malarstwa barokowego. orvní. vyd. Wroclaw: Via Nova, 2019. 132 s. ISBN 978-83-64025-49-5. (100%)
• Jimp - Koziel, A. K. a Wojtyla, A. Between Prague and Wroclaw A Series of Portraits of Wroclaw Masters of the Knights of the Cross with the Red Star. Umění. 2019,  67(6), s. 551-564.

ISSN 0049-5123. (50%)
• Jimp - Koziel, A. K. How to exhibit a human mummy in a former monastery? The case of the body of Michael Willmann (1630-1706). MUZEOLOGIA A KULTURNE DEDICSTVO-

MUSEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE. 2020,  68(4), s. 95-109. ISSN 1339-2204. (100%)
• Jimp - Koziel, A. K. The painting by Johann Franz de Backer The Finding of the Body of Duke Henry II the Pious in the Collegiate Church of the Holy Cross: On the First Temporary Painting

Show in Wrocław. Umění. 2021,  69(1), s. 78-89. ISSN 0049 5123. (100%)
• Jimp - Koziel, A. K. Under the Pressure of 'Polonization' Ideology: Renaissance and Baroque Art in Silesia in the Works of Polish Art Historians after 1945. RIHA Journal. 2019, č. SI, ISSN

2190-3328. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

Matěj Miloš, Prof. PhDr. Ing. arch., Ph.D. et Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Miloš Matěj Tituly Prof. PhDr. Ing. arch., Ph.D. et Ph.D.
Rok narození 1960 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 Do kdy 31.07.2025
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 0 do kdy
Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
NPÚ Ostrava pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KDU/5PDAH - Průmyslové dědictví - analýza hodnot (garant, seminářící) KDU/5TMPP - Teoreticko-metodol. východiska pam. péče (garant, seminářící)
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
Název studijního předmětu Název studijního programu Semestr Role výuce daného předmětu Počet hodin za semestr Podíl na výuce

CAD systémy - praktický seminář Dějiny umění LS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 26s G: 100%, P: 60%, S:
60%

Heuristika, zobrazovací metody 2 Dějiny umění LS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Historický vývoj stavebních konstrukcí Dějiny umění ZS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 13s G: 100%, P: 60%, S:
60%

Právní předpisy památkové péče Dějiny umění LS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 20%

Technická dokumentace se zam.na tech.p. Dějiny umění ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 60%, S:
60%

Teorie památkové péče Dějiny umění LS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Typologie průmyslových objektů 1 Dějiny umění ZS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Typologie průmyslových objektů 2 Dějiny umění LS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Úvod do průmyslového dědictví Dějiny umění LS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Údaje o vzdělání na VŠ
• 1984, Ing. arch., 3501T002 - Architektura, VUT Brno, Fakulta architektury
• 1992, Mgr., 8109T008 - Kulturologie, Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
• 1998, Dr., 3501V002 - Architektura, VUT Brno, Fakulta architektury
• 1998, PhDr., 8109T008 - Kulturologie, osvědčení o nahrazení zkratky akademického titulu Mgr., Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta
• 1998, Ph.D., 8109V008 - Kulturologie, osvědčení o nahrazení zkratky akademického titulu Dr., Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta
• 1998, Dr., 8109V008 - Kulturologie, Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta
• 1998, Ph.D., 3501V002 - Architektura, osvědčení o nahrazení zkratky akademického titulu Dr., VUT Brno, Fakulta architektury
• 2003, Doc., Dějiny architektury a ochrana památek, ČVUT Praha, Fakulta architektury
• 2019, Prof., České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vědecký pracovník, Památkový ústav Ostrava, 24 let
• pověřen řízením, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 16
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny architektury a ochrana památek 2003 ČVUT Praha WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 0 54

České a československé dějiny se zaměřením na
hospodářské a sociální dějiny

2019 Ostravská univerzita H-index
WOS/Scopus

/

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• B - Matěj, M., Korbelářová, I. a Tejzr, L. Kulturní dědictví Vítkovických železáren. druhé. vyd. Ostrava: Národní památkový ústav, 2019. 259 s. ISBN 978-80-88240-18-1. (40%)
• B - Matěj, M. a Ryšková, M. Methodology for the Evaluation and Protection of Industrial Heritage from the Perspective of Heritage Management. první. vyd. Ostrava: Národní památkový

ústav, 2018. Methodology for the Evaluation and Protection of Industrial Heritage from the Perspective of Heritage Management. 199 s. ISBN 978-80-88240-07-5. (50%)
• B - Matěj, M. Průmyslové dědictví města Ostravy. Ostrava: Národní památkový ústav, 2019. 415 s. ISBN 978-80-8824-16-7. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

Ottová Michaela, Prof., PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Michaela Ottová Tituly Prof., PhDr., Ph.D.
Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Univerzita Karlova pp 100 %
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
Mgr., Dějiny výtvarného umění, 1996, Univerzita Karlova, Filozofická fakultaA
Ph.D., Dějiny výtvarného umění, 2001, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta A
Prof., Dějiny křesťanského umění, 2022, Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
1996-2006, Národní památkový ústav, generální ředitelství, A
2003- dosud, Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta, Univerzita KarlovaA
2003-2017, Fakulta umění a designu, UJEP, Ústí n. LabemA
2018- dosud Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
25
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny výtvarného umění 2011 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 5 2 386

Dějiny křesťanského umění 2022 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta H-index 1 / 1
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení

WOS/Scopus
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Jindra Petr-Ottová Michaela (eds.): Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh, Plzeň-Praha 2020, 470 s.
• Ottová M: Živá spojení. Lucas Cranach a severozápadní Čechy, M. Ottová (ed.), Praha - Litoměřice 2019A
• Ottová, Michaela (ed.). Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc/ Litoměřice Diocese Gallery and Museum VISITING Olomouc Archdiocesan

Museum. Litoměřice/Olomouc: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, 2020. 127 s.
• Ottová Michaela, Fikce minulosti. Stylizovaný sředověk a sbírka Františka Ferdinanda d´Este na Konopišti, in: Olga Kotková (ed): Falza? Falza/, Národní galerie vAPraze, 2021, s. 284-295.
• Ottová, Michaela. Sv. Václav (1373) revisited. In Jindra, Petr et Vondráček, Radim. Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho "smrti". Sborník 6. sjezdu historiků umění. Praha

2020, s. 92?101
Působení v zahraničí
2003 Ludwigs-Maxmilian Universität Mnichov (3 měsíce)
Podpis Datum
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

Pawlowska Aneta, Prof. dr hab.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Aneta Pawlowska Tituly Prof. dr hab.
Rok narození 1969 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
A
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
Od roku 2019 vedoucí grantu EU "Lodžské umění na pozadí evropského umění. Vyloučení/začlenění", spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního
programu Znalosti, vzdělávání, rozvoj. Projekt je realizován Univerzitou v Lodži v rámci soutěže Národního centra pro výzkum a vývoj č. POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18. Celková hodnota
projektu činí 958 947,00 PLN.A
Od roku 2021 Vedoucí grantu NCBiR: Přátelské město. Podpora samostatnosti osob se zrakovým postižením při využívání sítě spojů veřejné dopravy v Lodži, včetně aplikace pro lokalizační
informace a památky místní architektury. Částka financování 2 913 175,59 PLN.A
Výzkumná stáž, problematika muzeologie a sběratelství afrických artefaktůA
v České republice v kontextu výzkumu kolonialismu. Západočeská Plzeň, Česká republika, červen-červenec 2018 z programu agentury NAWA.A
Stipendium Ministerstva kultury, národního dědictví a sportu. Projekt s názvem Andrzej Jocz (1941-2019) uchovejte před zapomněním od 03.02.2021 do 10.12.2021. A
Stáž v Londýně v listopadu 2021 na UCL v rámci programu "Champions of Teaching Knowledge Education Development" spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu Dohoda z
06.10.2020 Ministerstva školství a vědy. Ocenění rektora Lodžské univerzity za výzkum v letech 2012, 2014, 2017, 2018 a 2022.A
Přednášky o audiodeskripci uměleckých děl v Gruzii, Indii, Španělsku, České republice.
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Bakalářské práce 18A
Diplomové práce 20 A
Doktorské práce 2
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny umění 2014 Uniwersytet Lódzki, Polsko WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 9 15 A

Dějiny umění 2016 Uniwersytet Lódzki, Polsko H-index
WOS/Scopus

4 / 4

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Baiandin, S.,APawłowska, A.,AIvashko, Restauration, Operation and Inclusion of Museums in Largeb Cities with Noise Load, AAInternational Journal of Conservation Science ,A2022,

13(2), pp. 473?490,A
• Pawłowska, A., Andrzej Jocz (1941-2019) ocalić od zapomnienia, WUŁ Łódź 2021A
• Pawłowska, A., The Art of Miss Irma Stern: Ugliness as a Cult, Roczniki Humanistyczne, 2022, 70(4), pp. 99?121A
• Pawłowska, A., The white man's burden. From colonialism to postcolonialism - discourse on non-european art and its position in the artworld from the perspective of the 2020s, Art Inquiry,

2021, 23, pp. 143?168
Působení v zahraničí
Od 2001 do 2004 Jihoafrická republika
Podpis Datum
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

Rywiková Daniela, doc. PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Daniela Rywiková Tituly doc. PhDr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 31.07.2029
Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KDU/5DOS3 - Doktorský seminář 3 (garant) KDU/5AMET - Akt. metod. přístupy a souč. teorie um. (garant, seminářící)
KDU/5DOS2 - Doktorský seminář 2 (garant) KDU/5DOS1 - Doktorský seminář 1 (garant)
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
Název studijního předmětu Název studijního programu Semestr Role výuce daného předmětu Počet hodin za semestr Podíl na výuce

Historický proseminář středověkého umění Dějiny umění ZS garant, ostatní 0p + 0c + 26s G: 100%, S: 100%

Historiografie dějin umění 1 Dějiny umění LS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 26s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Historiografie dějin umění 2 Dějiny umění ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 26s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Obraz jako vizuální objekt Dějiny umění LS ostatní 26p + 0c + 13s S: 100%

Současné teorie umění a interpretace Dějiny umění LS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 13s G: 100%, P: 60%, S:
60%

Středověká společnost, umění a zbožnost Dějiny umění LS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Středověké umění v českých zemích 1 Dějiny umění ZS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Středověké umění v českých zemích 2 Dějiny umění LS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Umění evropského středověku Dějiny umění ZS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Úvod do ikonografie Dějiny umění ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Údaje o vzdělání na VŠ
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
• 2003, Mgr., 8101T002 - Dějiny výtvarných umění, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2007, PhDr., 7105T035 - Kulturní dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
• 2009, Ph.D., 8101V003 - Teorie a dějiny výtvarných umění, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2022, Doc., Dějiny křesťanského umění, Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• vedoucí organizační složky, Drilltec international LTD, 2 a půl roku
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
B0213A320002 Dějiny umění - P (FFI)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 21
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny křesťanského umění 2022 Univerzita Karlova WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 4 5 113

H-index
WOS/Scopus

1 / 1

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• B - Rywiková, D. a Grollová, J. Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.–16. století. první. vyd. České Budějovice - Ostrava: Veduta -

Ostravská univerzita, 2022. 382 s. ISBN 978-80-88030-65-2. (40%)
• B - Antonín, R., Rywiková, D., Janiš, D., Psík, R. a Pumprová, A. Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. Středověk. 467 s. ISBN

978-80-7422-585-7. (20%)
• B - Rywiková, D. Speculum Mortis: The Image of Death in Late Medieval Bohemian Painting. první. vyd. Lanham: Lexington Books, 2020. 235 s. ISBN 978-1-4985-9. (100%)
• C - Rywiková, D. Death Multiplied: The Legend of the Three Living and the Three Dead in Bohemian Art in the Context of Late Medieval Religious Practice: Interpreting Changes and

Changes of Interpretation. In: I. Johnson - A. M. Rodrigues (eds.). Religious Practices and Everyday Life in the Long Fifteenth Century (1350-1570). první. vyd. Turnout: Brepols, 2021. s.
273-304. New Communities of Interpretation (NCI 2). ISBN 978-2-503-59355-5. (100%)

• C - Rywiková, D. Sola Superbia Destruit Omnia: The Female Monster in Liber Depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World. In: Monika Brenišínová,
Markéta Křížová. (Trans)missions Monasteries as Sites of Cultural Transfers. první. vyd. Oxford: Archaeopress, 2022. s. 1-19. ISBN 978-1-80327-324-2. (100%)

• Rywiková, D. a Antonín Malaníková, M. Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe. 2021. (50%)
• Jimp - Rywiková, D. Hanging at the Crossroads. The Crucifixion in the Prague Edition of Mater verborum. Umění. 2021,  LXIX(1), s. 65-77. ISSN 0049-5123. (100%)
• JSC - Rywiková, D., Michalsky, T. a Scirocco, E. Royal Nunneries at the Center of Medieval Europe Art, Architecture, Aesthetics (13th– 14th Centuries). CONVIVIUM. 2022, 

supplementum(1), s. 10-19. ISSN 2336-3452. (33,34%)
• Jimp - Rywiková, D. Virtues and Vices Reformed? Visual Pastoralia in Fourteenth-Century Bohemian Art. Convivium. 2018, roč. 5, č. 2, s. 51-66. ISSN 2336-3452. (100%)
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Působení v zahraničí
• 2013-04-08 - 2013-11-15, UCO - University of Central Oklahoma, US, přednášková činnost, navazování spolupráce
Podpis Datum
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

Zapletalová Jana, Doc., PhDr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Jana Zapletalová Tituly Doc., PhDr., Ph.D.
Rok narození 1981 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
FF UP v Olomouci pp 100 %
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
2008: doktorské studium,Aobor dějiny umění (Ph.D., Filozofická fakulta UP v Olomouci)A
2008: rozšiřující magisterské studium, obor latinská filologie (Filozofická fakulta UP v Olomouci)A
2005: rigorózní řízení, obor dějiny umění (PhDr., Filozofická fakulta UP vAOlomouciA
2004: magisterské studium, obor dějiny umění (Mgr., Filozofická fakulta UP vAOlomouci)
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění, docentka: 1/11/2015 dosudA
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění, odborná asistentka: 01/09/2012?31/10/2015A
Univerzita Karlova vAPraze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění, odborná asistentka: 03/10/2011?30/08/2014A
Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Kroměříž, správkyně sbírky obrazů a knihovny: 01/01/2011?31/12/2011A
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění, odborná pracovnice pro vědu a výzkum: 01/07/2007?31/12/2014 A
A
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Vedení kvalifikačních prací, obhájeno: Ph.D. (2×), Mgr. (12×), Bc. (19×)
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Dějiny umění 2015 UP v Olomouci WOS Scopus ostatní

86



Akreditační spis Dějiny umění Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ A A 312

H-index
WOS/Scopus

/

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Grégoire Extermann , Jana Zapletalová, The Hvězda Summer Palace in Prague, the Villa Trivulzio in Rome, and Giovanni Maria Stella, Umění Art LXX, 2022, č. 4, vAtisku.A
• Jana Zapletalová, Alessandro Nesi, A Painting by Ulisse Ciocchi from the Archbishops? Collection in Kroměříž, Umění Art LXVII, 2019, č. 1?2, s. 73?80.A
• Jana Zapletalová, Luigi Garzi e la Moravia. Un nobile dell?Europa centrale alla ricerca del miglior pittore romano, in: Francesco Grisolia ? Guendalina Serafinelli (edd.), Luigi Garzi (1638?

1721), pittore romano, Roma, Officina libraria 2018, s. 253?261, ISBN: 978-88-99765-85-9.
• Jana Zapletalová, Marino Vigano, Giovanna Ceccarelli, Libro delli Dinari. Viaggi e affari di Giovanni Domenico Lucchese, mastro stuccatore da Melide all?Europa 1648?1670, Bellinzona,

Salvioni Edizioni, 2021, 368 s., ISBN: 978-88-7967-454-6.A
• Jana Zapletalová, Una nuova proposta per Michele Desubleo: il dipinto Giuseppe e la moglie di Putifarre di Častolovice, Bollettino d?Arte XXXIX?XL, 2018 (luglio ? dicembre), s. 133?142.A
Působení v zahraničí
02/09/2022 dosud: Itálie, L Aquila Universita degli Studi dell Aquila, Visiting Professor (3 měsíce)A
01/11/2019, 30/08/2020: Švýcarská konfederace, Lugano, SUPSI: Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (10 měsíců)A
19/06/2018, 21/07/2018: Itálie, Firenze, Kunsthistorisches Institut Florenz, badatelský pobyt (1 měsíc)A
7/2012, 8/2012: Itálie, Firenze, Kunsthistorisches Institut Florenz, badatelský pobyt (1 měsíc)A
4/2009, 9/2009: Itálie, Bologna, Universita degli Studi, Dipartimento delle Arti Visive, mentor: prof. Marinella Pigozzi, hostující badatelka (6 měsíců)A
2/2006, 9/2007: Itálie, Milano, Universita degli Studi, Dipartimento della Storia delle arti, della musica e dello spettacolo, tutor: prof. Giulio Bora, studijní pobyt v rámci Ph.D. (19 měsíců)A
2/2004, 5/2004: Itálie, Bologna, Universita degli Studi, Dipartimento delle Arti Visive, tutor: prof. Mauro Umberto Lucco, studijní pobyt v rámci Mgr. Studia (4 měsíce)
Podpis Datum
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Zatloukal Pavel, prof. PhDr.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Dějiny umění
Jméno a příjmení Pavel Zatloukal Tituly prof. PhDr.
Rok narození 1948 typ vztahu k VŠ pp rozsah 28 Do kdy N
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 28 do kdy N
Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1973, Mgr., 7504T240 - Výtvarná výchova, bez titulu, Vzdělání a výchova dospělých-výtvarná výchova-odborné studium, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1978, PhDr., 8101T003 - Teorie a dějiny výtvarných umění, Dějiny a teorie výtvarných umění, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 1993, Doc., Architektura, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
• 2004, Prof., Architektura, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• ředitel, Muzeum umění Olomouc
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 5
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Architektura 1993 Vysoké učení technické v Brně WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 0 275

Architektura 2004 Vysoké učení technické v Brně H-index /
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C-I - Personální zabezpečení

WOS/Scopus
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• B - Zatloukal, P. Meditace o městě, krajině umění: Olomouc 1919-1989. první. vyd. Ostrava – Olomouc: Ostravská univerzita, 2020. 544 s. ISBN 978-80-88103-66-0. (100%)
• C - Zatloukal, P. Architektura. In: L. Fasora, J. Malíř. Dějiny Brna 4. Modernizace města 1790-1918. první. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2020. s. 315-323. ISBN 978-80-86736-62-4. (100%)
• C - Zatloukal, P. O Pavlu Herynkovi. In: K. Jančářová. Pavel Herynek. Ohlédnutí 1972-1988. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2019. s. 11-18. ISBN 978-80-88103-43-1. (0%)
• C - Zatloukal, P. Šumperk years of Carl Seidl. Šumperská léta Karla Seidla. In: I. Wahla, P. Pelčák, M. Ambroz. Architect / Architekt Carl Seidl 1858-1936. první. vyd. Brno: Obecní dům

Brno, 2020. s. 14-51. ISBN 978-80-904806-7-4. (100%)
• C - Zatloukal, P. Vzpomínka na olomoucký Kabinet grafiky: A Reminiscence of the Olomouc Graphic Arts Cabinet. In: B. Kundračíková. Post.Print. Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc. 1.

vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2019. s. 63-67. ISBN 978-80-88103-58-5. (0%)
• Jost - Zatloukal, P. Paul Engelmann. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2019,  10(2), s. 160-183. ISSN 1803-7550. (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost

C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského a doktorského studijního programu
Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou,

uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání
Zdroj Období

prof. PhDr. Pavel Zatloukal Meditace o městě, krajině, výtvarném umění: Olomouc 1919-1989 B - GAČR (GA18-12580S) 01.01.2018 - 31.12.2020
prof. PhDr. Pavel Zatloukal Od obelisku k střídmosti. Brněnská architektura 19. století B - GAČR (GA23-04781S) 01.01.2023 - 31.12.2025
PhDr. Jiří Jung, Ph.D. Lichnowští - mecenáši, sběratelé, tvůrci. Životní styl a kulturní aktivity

vysoké slezské aristokracie v letech 1848-1918.
B - GAČR (GP13-30321P) 01.02.2013 - 31.12.2015

Mgr. Jana Grollová, Ph.D. Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v
českých zemích 14.- 16. století

B - GAČR (GA18-20335S) 01.01.2018 - 31.12.2020

doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., Mgr. Jana
Grollová, Ph.D.

Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní
praxi a umění 14.-16. století.

B - GAČR (GA15-16447S) 01.01.2015 - 31.12.2017

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu
Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí Období
Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním programem
Jednotliví členové pracoviště se aktivě podílejí na tvůrčí / vědecké činnosti pracoviště řešení vědeckých projektů financovaných z vnějších zdrojů (GAČR, NAKI, IRP), tak v rámci OU (SGS), do
nichž jsou aktivně zapojování i studenti. Studentský vědecký potenciál je také rozvíjen každoročním konáním Studentské vědecké konference, kde jsou následně vybráni nejlepší prezentující z řad
posluchačů bc. i nmgr. programu a následně se účastní celostátní soutěže studentů dějin umění Paragone, jehož čtvrtý ročník byl v roce 2017 ostravským pracovištěm organizován.A
Členové pracoviště se podíleli či podílejí také na následujících projektech řešených na OU:A
PhDr. Jiří Jung, Ph.D.A
SGS10/FF/2015 Architektura na Hlučínsku v 19. a 20. století: proměny a specifikaA
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.A
SGS13/FF/2016 Fenomén poutních míst jako příklad interdisciplinárního přístupu k barokní mentalitě a zbožnosti - stav, možnosti a meze výzkumu vzhledem k poutím a poutním místům na
terénu českého Slezska a moravskoslezského pomezí na konci 18. století a na počátku 19. stol.A
doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D: A
OP CZ.1.07/2.2.00/07.0240 Památková péče s důrazem na publicitu oboru směrem k odborné i laické veřejnosti (2010-2013)A
IRP201618 České výtvarné umění v mezinárodním kontextu (1989-2015) (2016)A
SGS4/FF/2013 Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění IA
SGS10/FF/2014 Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění IIA
IRP 201820 The Construction of the Other in Medieval Europe (2018-2020)A
A
projekty řešené mimo OU:A
doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (hlavní řešitel):A
NAKI DF12P01OVV039 Industriální dědictví Moravy a Slezska (2012-2015)A
NAKI II DG16P02H029 Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče (2016-2020)A
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doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.:A
NAKI DG16P02B003 (hlavní řešitel prof. Ivo Hlobil, ÚDU AV ČR) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (2016-2020)A
COST Action IS1301 (od 2015, hlavní řešitelka prof. Sabrina Corbellini, University of Groningen) New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious
Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (2013-2017)A
IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06132 (členka expertního týmu, příjemce projektu: město Český Krumlov) Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov (2012-2015)A
A
Členové pracoviště se rovněž podílejí na organizování mezinárodních a zahraničních konferencí (posl. 5 let):A
doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.:A
(společně s dr. Klárou Benešovskou, dr. Elisabettou Scirocco a prof. Tanjou Michalsky) Royal Nunneries at the Center of Medieval Europe: Art, Architecture, and Aesthetics, 11th-14th centuries,
1.-3. 7. 2021 (online via Zoom)A
(společně s dr. Marií Theisen, dr. Teresou Pac a prof. Waldemarem Delugou) Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300-1550), 14.-16. 11. 2019, OstravaA
prof. Waldemar Deluga: A
Art of the Armenian Diaspora. The 4th International Conference, Ostrava, 15.-18. 6. 2022.A
Hidden Treasures Unearthed: Armenian Arts/Culture of East Europe. UCLA, Los Angeles, 16.-18. 11. 2018A
From the K. u k. Central-Commission to the European Heritage Label. International Conference, Bratislava 21.-22. 11. 2018A
A
A
Kromě toho se aktivně podílejí na přednáškové činnosti v zahraničí v rámci programu Erasmus i mimo něj (viz databáze PUBL u jednotlivých členů pracoviště)A
Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu
Studenti doktorského studijního programu budou aktivně zapojeni do vědeckých projektů souvisejících s praxí týkající se jak dějin umění, tak zejména ochrany kulturního a průmyslového
dědictví. Tyto projekty, podobně jako stávající v nižších stupních studia dějin umění (bc. a nmgr.) budou zaměřeny nejen na regionální spolupráci a výzkum, ale akcentovány budou zejména ty s
mezinárodním přesahem. Studenti se budou rovněž aktivně zapojovat do praktické spolupráce s odbornými institucemi, s nimiž pracoviště rozvíjí dlouhodobou a intenzivní spolupráci - především
pracoviště Národního památkového ústavu a Slezské zemské muzem, s nímž má Filozofická fakulta OU podepsanou smlouvu o odborné spolupráci.
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C-III - Informační zabezpečení studijního programu

C-III - Informační zabezpečení studijního programu
Název a stručný popis studijního informačního systému
Ostravská univerzita provozuje studijní informační systém (dále jen IS/STAG), jehož tvůrcem a dodavatelem je Západočeská univerzita v Plzni. IS/STAG je modulárním portálovým systémem,
který umožňuje komplexní správu a řízení studijní agendy Ostravské univerzity. IS/STAG realizuje následující agendy studia - elektronická přihláška ke studiu, administrace přijímacího řízení,
příprava podkladů pro zápis do studia včetně všech nezbytných kontrolních mechanismů, správa termínů zkoušek a jejich realizace, správa známek/kreditů, řízení rozvrhů, studijních plánů,
evaluací a hodnocení kvality studia, informační zabezpečení mobilit studentů (výjezdy/příjezdy na krátkodobé pobyty) a komplexní evidence studenta. A uvedený výčet není konečný, jde o
základní seznam klíčových agend studia. Tento základní seznam je doplněn vlastními systémy univerzity - Moodle systém pro podporu distančního způsobu studia, který využíváme pro realizaci,
myšleno testování uchazečů, při přijímacím řízení, včetně vyhodnocení. Další systém spravuje a řídí agendu vysokoškolských prací (dále jen DIPL) od okamžiku vypsání tématu, přihlášení se až
po odevzdání a vyhodnocení, včetně přenosu informací do základního systému IS/STAG. Agenda spisové služby je další neoddělitelnou množinou nástrojů, které propojují IS/STAG se systémem
spisové služby (IS SSL) a umožňují elektronickou komunikaci se studentem, včetně komunikace s datovou schránkou. Uvedené základní systémy univerzita provozuje prostřednictvím Intranetu,
tj. pomocí portálového řešení. Toto řešení svému uživateli poskytuje přístup ke všem informačním systémům a aplikacím univerzity jednotným způsobem a centralizovaně z jednoho místa a s
jedním zabezpečeným přihlášením. Ostravská univerzita provozuje odhadem 135 portálových aplikací/systémů, které pokrývají komplexní agendu studia, a to nejen z pohledu studenta, ale také i z
pohledu akademika.
Přístup ke studijní literatuře
Přístup ke studijní literatuře je studentům OU zajištěn prostřednictvím samostatného celouniverzitního pracoviště - Univerzitní knihovny. Celkový fond Univerzitní knihovny v současné době tvoří
288 404 svazků. Knihovna disponuje jednou centrální půjčovnou v centru města, fakultními studovnami na každé fakultě a sítí knihoven pracovišť OU. A
Stav svazků v jednotlivých částech je následující: A
Celkový fond - 288 404A
Půjčovna - dokumenty ve skladech - 204 979A
Studovna Filozofické fakulty - 8 063A
Studovna Pedagogické fakulty - 3 501A
Studovna Lékařské fakulty - 4 346A
Studovna Přírodovědecké fakulty - 5 321A
Studovna Fakulty umění - 1 539A
Studovna časopisů (včetně dokumentů ve skladu časopisů) - 28 455A
Fond studovny Fakulty sociálních studií - Studovna časopisů - 1 152A
Knihovny pracovišť a ústavů - 29 602A
Přehled zpřístupněných databází
Discovery system: EBSCO Discovery ServiceA
Ebsco Discovery Service umožňuje na základě jednoho dotazu prohledat a získat obsah ze všech dostupných databází, které má OU k dispozici včetně katalogu knihovny.A
Univerzitní knihovna disponuje trvale nakoupenými elektronickými knihami v následujícím rozsahu: A
Elektronické knihy (trvalý nákup): 6 678 (1 093 českých a 5 585 zahraničních)A
Cambridge University PressA
EBSCO ebooksA
Elsevier ebooksA
Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (Springer)A
Lecture Notes in Mathematics (Springer)A
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Oxford Handbooks Online (kolekce filozofie a lingvistika)A
Oxford Medical Handbooks OnlineA
Peter Lang ebooksA
ProQuest Ebook CentralA
Springer ebooksA
Taylor & Francis ebooksA
Wiley ebooksA
A
Dále máme v rámci předplatného přístup do 4 kolekcí e-knih na platfomě Bookport - 4 538A
Univerzitní knihovna zajišťuje centrální přístup k následujícím předplaceným licencovaným elektronickým databázím: A
Academic Search Ultimate A
Annual Reviews - Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back Volume Collection A
AmbossA
Biological Abstracts (1987-2012) A
BioOne A
BMJ Journals Online Collection a BMJ Online A
CINAHL Plus with Full Text A
Current Biology A
CEEOL (Central and Eastern European Online Library) A
DynaMed Plus A
GREENFILE A
Grove Music Online (platform Oxford Music Online) A
Human Kinetics LibraryA
Infobanka ČTKA
IOPscience A
JAMA Network A
JSTOR (I-IV)A
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) A
MEDLINE Complete A
Naxos Music Library online A
Ovid Nursing Full Text Plus (2011-2013) A
ProQuest Central A
SAGE A
SCIENCE DIRECT A
SCOPUS A
SpringerLink A
Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library + Science &Technology Library A
Web of Science A
Wiley Library Online A
World Biographical Information System Online A
Zoological Record (1978-2012)A
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Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému
Ostravská univerzita využívá informační systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi (dále jen Theses.cz), který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Tento modul je
plně integrován do provozovaného systému studijní agendy (dále jen IS/STAG) a to prostřednictvím agendy Kvalifikační práce. V okamžiku, kdy vysokoškolská kvalifikační práce splní všechny
stanovené podmínky, tedy je vložen datum odevzdání a je přiložena elektronická verze plného textu práce, je okamžitě tato práce zaslána ke kontrole do systému Theses.cz. Samotná kontrola textu
práce probíhá v řádu několika prvních dnů (obvykle do druhé dne). V okamžiku, kdy je kontrola hotová si systém IS/STAG převezeme výsledky kontroly a tyto prostřednictvím aplikace Práce-
plagiáty zobrazí příslušným uživatelům (studentovi, vedoucímu práce). Aplikace "Práce-plagiáty" nabízí širokou množinu nástrojů pro správu a řízení výsledků hodnocení vysokoškolské práce. A
Od roku 2020 je na Ostravské univerzitě využíván také Turnitin, což je antiplagiátorský systém s přidanou hodnotou (dalšími funkcemi usnadňujícími revizi prací školitelem a hodnocení prací),
který při vývoji systému celosvětově spolupracuje s akademiky za účelem sdílení chytrých a kreativních výukových postupů. Turnitin nekontroluje, zda je práce plagiát, či nikoli. Práci srovnává s
celosvětovou databází a jsou-li místa, kde je text podobný nebo shodný s některým z databázových zdrojů, je tato oblast označena ke kontrole.A
V rámci členství v CrossRef má Ostravská univerzita možnost využívat službu CrossRef Similarity Check. Jedná se o nástroj využívající software iThenticate na kontrolu plagiátů. Nástroj je
možné využít pouze u dokumentů vydávaných Ostravskou univerzitou. Lze kontrolovat články z časopisů a sborníků, knihy a kapitoly knih. Je nutné dodržet podmínku, že do 3 měsíců od
přistoupení k Similarity Check je poskytnuto min. 90 % obsahu registrovaného s DOI v elektronické podobě k automatické k indexaci, a to bez ohledu na dostupnost dokumentů. CrossRef
garantuje, že uživatelé Similarity Check nebudou tuto službu zneužívat k získání plných textů. Oprávnění uživatelé, kteří budou tuto službu využívat, se zavazují, že nebudou zpřístupňovat třetím
osobám důvěrné a citlivé informace, získané využitím služby Similarity Check. Za důvěrné a citlivé informace jsou považovány všechny údaje vyplývající z kontroly dokumentů.A
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Ostrava

C-IV - Materiální zabezpečení studijního programu
Místo uskutečňování studijního programu Ostrava
Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku
Budova "A" PřF - ul. 30. dubnaA
Budova v současné době prochází kompletní rekonstrukcí s termínem dokončení dle aktuálně platného harmonogramu v srpnu 2023. Po dokončení bude mít budova bezbariérový přístup do všech
poschodí včetně nově zpřístupněného podkroví. Budova bude mít 5 univerzálních učeben s kapacitami 94 míst, 32 míst, 2x40 míst a 116 míst (aula v podkroví s variabilním uspořádáním). Učebny
budou vybaveny projekční technikou a tabulemi. Dále bude v budově 6 počítačových učeben s kapacitami 20-27 pracovních stanic (celkem 134 míst) vybavených počítači dle zaměření dané
učebny, projekčními obrazovkami a další technikou (3D zobrazovače, servery atd.).A
A
Budova "B" FSS, FAU, Rektorát - ul. ČeskobratrskáA
Budova má bezbariérový přístup. V 1. patře se nachází místnosti FAU - galerie (109) a komorní sál (112). 2. patro disponuje 5 standardními učebnami (209-213), z toho jednou PC učebnou
(kapacita 28 míst) a přednáškovou místností (214) - místnosti FSS. Ve 3. patře se nacházejí 2 standardní učebny FSS (306, 307), přednášková místnost FSS (308), dále přednáškové místnosti
rektorátu (302, 303) a aula (301-rektorát). A
Učebny jsou vybaveny PC a dataprojektory, Smart tabulemi, projekčními plátny a bílými tabulemi (dále jen tzv. "standardní vybavení"). A
A
Budova "C" PřF - ul. BráfovaA
Budova má bezbariérový přístup. V budově jsou 4 univerzální posluchárny s kapacitou celkem 149 míst (66, 35 a 2x24 míst) vybavené projekční technikou a tabulemi. Dále jsou v budově 2 PC
učebny s kapacitou 20 pracovních stanic vybavené počítači, zobrazovací technikou a tabulí a 24 laboratoří s kapacitami od 5 do 24 míst (laboratoře optiky, biochemie, anorganické a organické
chemie, laboratoře počítačového modelování apod. vybavené dle příslušného zaměření, celkem 185 míst). A
A
Budova "D" FF - ul. Reální A
Budova má bezbariérový přístup, má 11U s celkovou kapacitou 304M, z toho 5x 16-21M, 6x 30-40M: standardní vybavení.A
A
Budova "E" FF - ul. Československých legiíA
Budova je spojena s budovou "D", má bezbariérový přístup z budovy "D" a z vnitrobloku (výtah), má 10U s celkovou kapacitou 599M, z toho 2x 16-23M, 3x 56-63M, 2x 96M, dále plně
modernizovanou a kompletně vybavenou audiovizuální technikou učebnu se 154M + 8M pro vozíčkáře, tlumočnickou laboratoř s vybavením pro nácvik simultánního tlumočení (tlumočnické
kabiny) s 18M a počítačovou učebnu vybavenou PC s 23M. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory. A
A
Budova "F" FAU - ul. Sokolská A
Teoretické výuce slouží primárně učebny F211 (30M), F308 (25M) a F403 (40M). Všechny učebny jsou v souladu se zaměřením na oblast hudby vybaveny klávesovými nástroji, dataprojektorem,
plátnem a soustavou audio-vizuální techniky. Pro výuku v menších skupinách je dále k dispozici dvanáct menších učeben (7x10M a 2x15M a 3x5M) vybavených klávesovým nástroji, dechovými
nástroji, strunnými nástroji a audio přehrávači. Pro individuální výuku jsou k dispozici další čtyři místnosti vybavené klávesovými nástroji (4x1M). Aktuálně probíhá výstavba nové budovy FU
OU na Černé louce, kam bude veškerá část v blízké době přemístěna.A
A
Budova "L/M" PřF - ul. ChittussihoA
Budova má bezbariérový přístup. V budově je celkem 12 univerzálních učeben pro teoretickou výuku, s kapacitou od 18 do 96 míst (celkem 614 míst). Učebny jsou vybaveny zobrazovací
technikou, tabulemi a některé také technikou pro streamování výuky a audiovizuální záznam. V budově jsou dále také 3 PC učebny s celkem 52 místy vybavené PC a projektory. V budově je také
15 laboratoří o celkové kapacitě 172 míst (5-20 míst) vybavených dle daného zaměření a také PC, tabulí a zobrazovací technikou (projektor, plátno apod.).A
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A
Budova "P" FAU - ul. Podlahova A
Pro teoretickou výuku jsou primárně určeny učebny P303 (120M) a P218 (20M), jež jsou vybaveny dataprojektorem, plátnem, a audio-vizuální technikou. Počítačové učebny 204 (20M) a
218 (10M). Teoretická složka ateliérové výuky je realizována ve specializovaných ateliérových učebnách a dílnách vybavených dle potřeb specializace konkrétního ateliéru audiovizuální
technikou, počítačovou technikou (2x15M, 2x20M,2x12M, 15x10M a 1x220m2). Výuka sochařství probíhá v samostatném sochařském ateliéru, disponující mj. vypalovacími pecemi, motorovým
vysokozdvižným vozíkem, kladkou apod. A
Nedílnou součástí výuky studijních programů v oblasti výtvarného umění je špičkové vybavení Centra digitálních technologií (2D tisk, 3D tisk, skenovací jednotka pro 2D + 3D, řezací jednotka
pro 2D a 3D, náhledová tiskárny) dočasně umístěny v pronajatých prostorech SMO. Aktuálně probíhá výstavba nové budovy FU OU na Černé louce, kam bude veškerá část Centra digitálních
technologií přemístěna.A
A
Budova "S" PdF - ul. F. Šrámka (komplex budov SA, SB, SC, SD, SE)A
Budova má bezbariérový přístup, celkově disponuje 3 posluchárnami (1x 70M, 1x 72M, 1x 98M), 27 standardně vybavenými učebnami (11x 15-25M,9x 30-35M, 7x 40-78M), 3 PU (1x 20M,
2x 22M), 2 laboratořemi (1x 12M, 1x 24M), 2 dílnami (1x keramická, 1x grafická - 2x 30M) a 1 místností s vypalovacími pecemi. Učebny jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a
projekčními plátny, část učeben je vybavena interaktivními tabulemi. A
A
Budova "V" +"VM" PdF - Varenská A
Budova má bezbariérový přístup, budova disponuje 3 standardně vybavenými učebnami (1x24M, 1x 46M, 1x 70M), 1 počítačovou učebnou (15M), 2 dílnami (1x 15M, 1x 20M), 9
specializovanými laboratořemi, 2 tělocvičnami a 1 kurtem. Učebny jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a projekčními plátny.A
A
Budovy "Z" LF - ul. Syllabova (komplex budov ZO, ZU, ZW, ZY a ZZ) A
Budova "ZO" má bezbariérový přístup, má 6U: z toho 6x 20-36M (celkem 164M), a 1 PU na 12M: (standardní vybavení) a 4 specializované rehabilitační laboratoře/cvičebny na 6 -12x- 20M.A
A
Budova "ZU" má bezbariérový přístup, má 5U, z toho 1 pitevna a 1 mikroskopický sál. A
A
Budova "ZW" má bezbariérový přístup, příprava děkanátu a velkokapacitní učebny o kapacitě 120.A
A
Budova "ZY" má bezbariérový přístup, má velkokapacitní posluchárnu na 210M vybavenou PC a dataprojektorem, tabulí, 2 projekčními plátny a mixážním pultem. Má 15U s celkovou kapacitou
494M, z toho 2x cca 65M, 5x 15-20M, 5x 25-30M, 3x 42-56M a 1 PU vybavenou 20 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má 18 specializovaných laboratoří s celkovou kapacitou
287M, průměrná kapacita místnosti je 16M. A
A
Budova "ZZ" má bezbariérový přístup, nové simulační centrum - odborné přístrojové a simulační vybavení, 2 seminární místnosti (dataprojektor, debriefing).A
Z toho kapacita v prostorách v nájmu Doba platnosti nájmu
Kapacita a popis odborné učebny
Seznam odborných učeben pro specializovanou výuku včetně popisu jejich vybavení je uveden v příloze s názvem "Seznam odborných učeben".
Z toho kapacita v prostorách v nájmu Doba platnosti nájmu
Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu
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Na univerzitní úrovni působí od roku 2008 Centrum Pyramida OU. Hlavním cílem a náplní centra je poskytování odborných služeb k zajištění podmínek pro studium studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami (dále jen "SSP") na OU. CP nabízí podporu nejen stávajícím studentům SSP, ale také uchazečům SSP o studium, zaměstnancům a odborné veřejnosti. Od roku 2014
je OU členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP). Na dané etapě dochází k rozšíření podpory na další skupiny uchazečů a
studentů, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a etnických minorit. OU sleduje přístupnost studijních programů uchazečům/studentům SSP, implementuje individuální přístup
k uchazeči/studentovi a rozvíjí mechanismus podpory úspěšnosti studia studentů SSP (modifikace osobního studijního plánu, individuální výuka, rozšířené konzultace, adaptace výukových
materiálů, modifikace výukových metod, modifikace metod ověřování výstupů z učení, nabídka poradenských služeb, workshopů a dalších aktivit). OU podporuje studenty v souladu s vnitřním
předpisem - Stipendijní řád OU. V roce 2018 bylo zřízeno Poradenské centrum OU, které nabízí systém poradenských služeb v oblasti studijního, kariérního, sociálně-právního a psychologického
poradenství. Poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického života pro studenty SSP nesmí vést ke snižování studijních nároků.
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C-V - Finanční zabezpečení studijního programu
Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze státního rozpočtu ano
Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu
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D-I - Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění
Studijní program svou strukturou, organizací studia a studijními povinnostmi doktorandů/ek navazuje na současný navazující magisterský program Dějiny umění a navazující magisterský program
Monumentika a publicita průmyslového dědictví (MOPED). Stuktura doktorského studijního programu i složení oborové rady pokrývá předmětnou oblast oboru dějin umění, a to jak v rovině
základních směrů uměleckohistorického výzkumu (oblast akademických dějin umění, oblast galerijní, muzejní včetně památkové péče zaměřené na kulturní památky a industriální dědictví), tak i
interdisciplinárních a postmoderních přesahů (gender studies, postkoloniální umění, psychologické a sociologické přístupy, cognitive studies, industriální archeologie ad.).
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SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA PRO AKREDITACI STUDIJNÍHO PROGRAMU 
 

Název studijního programu Dějiny umění  
Garant studijního programu Doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. 
Typ studijního programu Doktorský  
Standardní doba studia 4 
Profil studijního programu Akademicky zaměřený  
Forma studia Prezenční  
Oblast(i) vzdělávání Obecná teorie a dějiny umění a kultury 
Jazyk studia český 
Udělovaný akademický titul Ph.D.  
Rigorózní řízení NE  
Zaměření na přípravu k 
výkonu regulovaného 
povolání 

NE 

Uznávací orgán  
 

Pozn.: V jednotlivých částech sebehodnotící zprávy se uvádí naplnění jednotlivých standardů 
(čísla standardů jsou uvedena v závorce u nadpisů). 

 
Sebehodnotící zpráva je svázaná s faktickým popisem uskutečňování studijního programu, a to 
formou odkazu na jednotlivé přílohy samotné žádosti o akreditaci, nebo odkazem na dokumenty 
volně přístupné na internetových stránkách univerzity. U rozsáhlejších dokumentů se pak uvádí 
i upřesnění, kde jsou tyto informace obsaženy (číslo stránky, kapitola apod.). 
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1. INSTITUCE 
 

1.1. Působnost orgánů vysoké školy (Standardy 1.1–1.2) 
 

Z vysokoškolského zákona plní roli statutárního orgánu rektor, což má Ostravská univerzita 
(OU) také uvedeno ve svém Statutu (čl. 9). Statut OU v části druhé s názvem Orgány OU dále 
v souladu s vysokoškolským zákonem vyjmenovává a ustavuje další orgány, vymezuje jejich 
působnost, pravomoc a odpovědnost a určuje jejich složení. Na OU působí následující orgány: 
Akademický senát OU (dále jen AS OU) (čl. 8 Statutu OU), rektor (čl. 9 Statutu OU), 
Vědecká rada OU (dále jen VR OU) (čl. 10 Statutu OU), Rada pro vnitřní hodnocení OU (dále 
jen RVH OU) (čl. 11 Statutu OU), kvestor (čl. 14 Statutu OU). Způsob a pravidla jednání a 
zasedání AS OU a RVH OU určuje Jednací řád AS OU a Statut RVH OU. Způsob volby členů 
AS OU a ustavení jeho předsednictva dalších orgánů AS OU vymezuje Volební řád AS OU.  

 

Statut dále vymezuje působnost, pravomoc a odpovědnost Disciplinární komise OU (čl. 12) a 
Správní rady OU (čl. 13). Způsob jednání a zasedání Disciplinární komise OU vymezuje 
Disciplinární řád pro studenty OU. Způsob jednání a zasedání Správní rady OU vymezuje Statut 
Správní rady OU. Pravomoc kvestora OU z hlediska zastupování OU navenek je také dána 
Opatřením rektora č. 26/2017  K rozsahu zastupování OU kvestorem. 

 

Organizační a řídící struktura OU je vymezena a popsána v části třetí Statutu OU s 
názvem 
„Organizační a řídící struktura OU“. OU se dělí na 6 fakult (Fakulta sociálních studií, Fakulta 
umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta), 
jeden vysokoškolský ústav (Ústav pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování), dvě jiná 
pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo 
převod technologií (Centrum informačních technologií a Univerzitní knihovna) a jedno účelové 
zařízení (Rektorát). 

 
Na OU působí také poradní sbory a pracovní skupiny. Poradní sbory jsou stálými poradními 
skupinami pro podporu vybraných činností OU a jsou jimi: Malé kolegium rektora, Kolegium 
rektora, Etická komise, Knihovní rada, Rada CIT, Kolejní rada, Mezinárodní rada a Rada pro 
komercializaci.  

 
Působnost, pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců rektorátu OU (prorektorů a 
ředitelů dalších součástí kromě fakult) je vymezena ve Statutu OU. Působnost, pravomoc a 
odpovědnost dalších vedoucích zaměstnanců rektorátu OU je vymezena v Opatření rektora č. 
159/2021 Organizační řád Rektorátu OU.   

 

Závěr sebehodnocení: OU má vymezen orgán vysoké školy, který plní působnost statutárního 
orgánu, a jsou vymezeny další orgány, jejich působnost, pravomoc a odpovědnost. OU má 
vymezeny působnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů jejích součástí k činnostem a 
jednáním, která se týkají tvorby a uskutečňování studijních programů a které tvoří funkční 
celek. 
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1.2. Vnitřní systém zajišťování kvality 
 

1.2.1. Vymezení pravomoci a odpovědnosti za kvalitu (Standard 1.3) 
 

Pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících 
činností jsou stanoveny v následujících vnitřních předpisech a opatřeních rektora: Statut OU 
část pátá, čl. 30 Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činnosti OU, vnitřní předpis s názvem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností OU (dále jen „Pravidla systému kvality OU“) a Opatření rektora č. 
159/2021 Organizační řád Rektorátu OU.    

 

Pravomoci a odpovědnost za kvalitu je určena s ohledem na typ činnosti, o kterou se 
jedná a s ohledem na příslušnou úroveň řízení (vše je popsáno v Pravidlech systému kvality 
OU). Na celouniverzitní úrovni funguje pod úsekem kancléře rektora Centrum pro kvalitu se 
třemi pracovními úvazky, které zajišťuje administrativní podporu RVH OU a veškerou 
metodickou a administrativní činnost spojenou s procesem akreditace a dále připravuje 
strategické analýzy pro potřebu hodnocení činností Ostravské univerzity.  

 
Závěr sebehodnocení: Na všech úrovních řízení vysoké školy jsou vymezeny pravomoci a 
odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností tak, 
aby tvořily funkční celek. 

 
 

1.2.2. Procesy vzniku a úprav studijních programů (Standard 1.4) 
 

Proces vzniku, schvalování a změn studijních programů je popsán v Akreditačním řádu OU, 
který je přílohou vnitřního předpisu Pravidla systému kvality OU. 

 

Akreditační řád OU se vztahuje na vznik, schvalování a změnu/y studijních programů, o jejichž 
akreditaci žádá Ostravská univerzita Národní akreditační úřad pro vysoké školství, a na studijní 
programy schvalované a uskutečňované OU v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které 
má OU institucionální akreditaci. 

 
Část první Vznik a schvalování žádostí o akreditaci studijního programu na OU, čl. 1 až 10 
stanovuje postupy projednávání a schvalování na úrovni: vedoucího pracoviště/vedoucích 
pracovišť,  na němž/nichž bude studijní program uskutečňován, kolegia děkana (schvaluje 
záměr vzniku studijního programu), akademického senátu fakulty (projednává záměr vzniku 
studijního programu, včetně složení programové rady a garanta studijního programu), vědecké 
rady fakulty (schvaluje návrh žádosti o akreditaci studijního programu, včetně sebehodnotící 
zprávy vytvořené garantem studijního programu), Rady pro vnitřní hodnocení OU (schvaluje 
návrh žádosti o akreditaci studijního programu na základě doporučujícího stanoviska pracovní 
skupiny Rady pro vnitřní hodnocení OU) a rektora.   Na každé z úrovní je stanoven postup 
vedoucí k odstranění případných nedostatků. 
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Kvalitu schvalovaných studijních programů regulují Opatření rektora č. 19/2017 Standardy 
kvality studijních programů OU a Opatření rektora č. 18/2017 Pravidla pro tvorbu studijních 
plánů studijních programů OU.  
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Práva a povinnosti garanta studijního programu a členů programové rady stanovuje část 2 
Akreditačního řádu OU, zejména čl. 11–13. Schválení studijního programu v rámci akreditované 
oblasti vzdělávání regulují čl. 15 až 16 Akreditačního řádu OU. Postupy v případě změn studijního 
programu v době platnosti akreditace reguluje čl. 17 Akreditačního  řádu OU. Akreditační řád OU 
v čl. 18 upravuje i postupy v případě přezkoumání usnesení RVH OU. 
 

Závěr sebehodnocení: Vnitřním předpisem OU jsou podrobněji vymezeny procesy vzniku, 
schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci 
Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství. 

 
 

1.2.3. Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke 
studiu (Standard 1.5) 

 
Jedná-li se o uchazeče, jenž získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním 
studia  ve vysokoškolském studijním programu na zahraniční vysoké škole, je proces uznání 
jeho vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získaných studiem na zahraniční vysoké škole 
regulován Opatřením rektora č. 30/2017 Nostrifikační řád OU. Principy a postup vychází z 
mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána, a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo 
Sbírce mezinárodních smluv, případně na webových stránkách MŠMT. Systém uznávání 
zahraničního vzdělání zahrnuje součinné složky: rektor, prorektor pro studium a celoživotní 
vzdělávání, proděkan pro studium fakulty, na níž je studijní program uskutečňován a garant 
studijního programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření. 
 
V rámci obdržené institucionální akreditaci v několika oblastech vzdělávání je Ostravská 
univerzita také oprávněna posuzovat sekundární (středoškolské) a terciární (univerzitní) 
vzdělání v rámci přijímacího řízení jednodušším způsobem, tzv. Posouzením zahraničního 
vzdělání pro účely přijímacího řízení. Toto posouzení provádí přímo OU a je zpoplatněno. OU 
při posuzování zahraničního vzdělání postupuje v souladu s § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých 
školách a Opatřením rektora č. 69/2019.  
 
Závěr sebehodnocení: OU má vytvořena pravidla, stanoveny principy a popsán proces 
posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání. 

 
 

1.2.4. Vedení kvalifikačních a rigorózních prací (Standard 1.6) 
 

Kvalitu kvalifikačních a rigorózních prací upravuje vnitřní předpis Studijní a zkušební řád OU, 
zejména čl. 41–44 (pro bakalářské a diplomové práce), čl. 51–53 (pro disertační práce), čl. 
56–59 (pro rigorózní práce) a čl. 82–84 (společná ustanovení). 

 
Na OU je zajištěna úroveň kvality kvalifikačních a rigorózních prací prostřednictvím: 
 

• procesu zadávání témat kvalifikačních a rigorózních prací (relevance tématu ve 
vztahu k profilu absolventa a typů, případně profilu studijního programu schvaluje 
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garant studijního programu a vedoucí katedry), 
• vedení, tj. jmenování vedoucích prací u bakalářských a diplomových prací, 

konzultantů u rigorózních prací a školitelů u disertačních prací (kvalifikační úroveň 
vedoucího, případně jeho vztah s praxí, zejména u profesních studijních programů; 
kvalifikační úroveň konzultanta a školitele; regulace počtu vedených prací – upravuje 
čl. 82 Studijního a zkušebního řádu OU), 

• oponentního řízení včetně zapojení zejména externích hodnotitelů dle typu a profilu 
studijního programu, 

• kontroly kvalifikačních a rigorózních prací v anti-plagiátorském systému Theses (v 
posudku vedoucího práce musí být uvedeny výsledky kontroly, obhajoba nesmí být 
zahájena bez této kontroly), 

• evidence v informačním systému DIPL2, který zajišťuje jednotné podmínky pro 
vyhlášení, zadávání témat, elektronické vedení, obhájení a uložení VŠKP, 

• zveřejněním kvalifikačních a rigorózních prací. 
 

Závěr sebehodnocení: OU má přijata dostatečně účinná opatření zajišťující úroveň kvality 
kvalifikačních prací a systematicky dbá na kvalitu obhájených kvalifikačních prací a 
obhájených rigorózních prací. V rámci svých pravidel stanoví OU požadavky na způsob vedení 
těchto prací a kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce nebo rigorózní 
práce, a stanoví nejvyšší počet kvalifikačních prací nebo rigorózních prací, které může vést 
jedna osoba. 

 
 

1.2.5. Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality (Standard 1.7) 
 

Vnitřní předpisy a opatření formulují zásadu zpětné vazby jako jednu z podstatných zásad 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, viz Pravidla systému 
kvality. Zpětná vazba se získává od interních (například studenti, účastníci programu 
celoživotního vzdělávání, vedoucí zaměstnanci, další zaměstnanci) i externích (například 
absolventi, zaměstnavatelé, odborníci z praxe) aktérů vždy s ohledem na předmět hodnocení, 
vhodnost a efektivnost využití získaných názorů pro hodnocenou činnost. Cílem získávání 
zpětné vazby je poskytnout podklady pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality činnosti OU a 
jejích součástí a zlepšit vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. 

 
Hodnocení vzdělávací a s ní souvisejících činností činnosti zahrnuje: 
 

• hodnocení studijních předmětů a podpůrných činností studenty, případně účastníky 
programů CŽV, je organizováno semestrálně v podobě elektronické ankety přístupné 
všem studentům/posluchačům zapsaných na předmět. Evaluace se koná jednotně na 
úrovni celé univerzity. Na OU má tento druh získávání zpětné vazby dlouholetou tradici. 
Předmětem hodnocení jsou zejména kvalita zajištění a realizace výuky studijního 
předmětu, dodržení cíle/ů předmětu a požadavků kladených na studenta, náročnost na 
domácí přípravu, organizační zajištění předmětu a kvalita pedagogické činnosti 
vyučujících, kteří se podílejí na zajištění výuky předmětu. Součástí ankety jsou i otázky, 
které se vztahují ke kvalitě zajištění podpůrných činností: práce studijního oddělení, 
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pedagogických poradců, informačního systému, stravovacích a ubytovacích služeb. 
 

Studenti se účastní ankety anonymně, používají číselnou škálu hodnocení a mají prostor 
pro slovní vyjádření. U výsledků hodnocení je uváděn poměr studentů zapsaných 
na předmět a účastníků hodnocení předmětu. Výsledky anket včetně hodnocení 
studentů, reakcí vyučujících a vyjádření vedení fakult a univerzity jsou přístupné po 
přihlášení do Portálu všem studentům a zaměstnancům OU. Hodnocení výuky v 
anonymních evaluačních anketách se účastní také zahraniční studenti OU, kteří mají 
současně možnost vyjádřit se komplexně k přínosu výuky, k podmínkám, za nichž 
výuka probíhá, a k dalším aspektům mobility v samostatném anonymním evaluačním 
dotazníku oslovujícím zahraniční studenty. Výsledky
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evaluací provedených zahraničními studenty jsou reflektovány vedle kateder, fakult,   prorektora 
pro studium a kolegia rektora také prorektorkou pro mezinárodní vztahy a  pracovníky oddělení 
mezinárodních vztahů univerzity. 

• Hodnocení studijního programu: garantem studijního programu, členy programové rady 
(zde jsou zapojeni do procesu hodnocení vzdělávací činnosti také studenti – Pravidla 
systému kvality stanoví, že členem programové rady je zpravidla student), Radou pro 
vnitřní hodnocení OU, pracovní skupinou RVH OU (která má dva externí členy z řad 
odborníků z jiných univerzit či případně odborníků z praxe), absolventy, odborníky z 
praxe a zaměstnavateli.  

• Garant a programová rada zodpovídají za zajištění kvality studijního programu v 
průběhu jeho vzniku a realizace, a hodnocení studijního programu, které se koná 
minimálně jednou za pět let a je zapracováno do sebehodnotící zprávy. Je založeno 
na mechanismu zpětné vazby a vedeno principem zlepšování kvality studijního 
programu. Zpětná vazba je zajišťována RVH OU, pracovní skupinou RVH OU (která 
zpravidla má externího člena dle typu studijního programu), absolventy, odborníky z 
praxe (kteří se mohou podílet na realizaci studijního programu dle jeho profilu), 
profesními komorami a zaměstnavateli; hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností akademických pracovníků probíhá jednou ročně v souvislosti s 
vyhodnocováním tzv. Personálních plánů. 

• Personální plány reflektují jak pedagogickou a tvůrčí činnost akademického pracovníka, 
tak její mezinárodní rozměr, konkrétně např. realizaci zvaných přednášek na 
zahraničních institucích. Mezinárodní aktivita akademiků je sledována a hodnocena 
také prostřednictvím zpráv ze zahraničních služebních cest, které evidují konkrétní 
výsledky pracovní cesty a jejich význam pro pracoviště, jeho pedagogickou a tvůrčí 
činnost i mezinárodní rozměr. 

• Činnost akademického pracovníka je vyhodnocována jeho bezprostředním nadřízeným 
(zpravidla vedoucím katedry) a děkanem fakulty. Je seznamován s výsledky hodnocení 
(poskytnutou zpětnou vazbou) a má možnost se k nim vyjadřovat, výsledky hodnocení 
jsou součástí osobního spisu zaměstnance.  

• Kontakt se zástupci profesních komor má zejména podobu společných setkání. V 
současné době OU pracuje na zavedení pravidelných průzkumů ze strany absolventů 
studijního programu. Zapojení externích hodnotitelů je regulováno vnitřním předpisem 
Pravidla systému kvality OU. 

 
Výsledky hodnocení jsou využívány pro zajištění kvality hlavních druhů činností OU a pro 
jejich zlepšování. Jsou prezentovány a diskutovány na zasedáních vedoucích kateder, 
zasedáních Akademických senátů fakult, zasedáních studijní komise prorektorky pro studium 
a CŽV, kolegiu rektora a na zasedáních Akademického senátu OU a RVH OU. V případě 
potřeby jsou přijímána opatření ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti. 

 
Závěr sebehodnocení: Zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností se na OU opírá o procesy zpětné vazby. 
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1.2.6. Sledování úspěšnosti (Standard 1.8) 
 

Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů. 
 

Na OU je sledována míra úspěšnosti v přijímacím řízení a tendence jejího vývoje ve dvou úrovních: 
 

• jako podíl zapsaných studentů v daném studijním programu pro daný akademický 
rok na počtu přihlášek (= počet uchazečů o studium v daném studijním programu), 
včetně statistik o počtu ne/úspěšných účastníků přijímací zkoušky, počtu navržených k 
přijetí, počtu odvolání (a s tím spojených kladných/záporných rozhodnutí) a počtu 
přijatých uchazečů (viz Výsledky přijímacího řízení dle jednotlivých let); 

• jako podíl absolventů příslušné kohorty zapsaných studentů do studijního programu v 
daném akademickém roce. 

 
Údaje jsou sledovány průběžně za posledních pět let, data jsou generována z informačního 
systému STAG zpravidla k 31. 10. příslušného   kalendářního   roku.   OU   sleduje   studijní   
neúspěšnost na univerzitní a fakultní úrovni a na úrovni studijního programu. OU sleduje 
neúspěšnost studentů po 
1. ročníku studia (viz Výroční zprávy o činnosti OU dle jednotlivých let). Ukazateli studijní 
neúspěšnosti ve studijním programu a míry řádného ukončení studia studijního programu jsou 
podíly počtu studujících studentů, počtu absolventů (úspěšných studentů ve vztahu ke 
standardní době studia), počtu neúspěšných studentů a počtu studentů, kteří přerušili studium, 
na celkovém počtu studentů zapsaných do   prvního ročníku   studijního   programu   v   
příslušném   akademickém   roce.  U neúspěšných studentů je zvlášť sledován podíl zanechání 
studia na vlastní žádost a ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního 
programu. Údaje jsou sledovány průběžně za posledních pět let, data jsou generována z 
informačního systému STAG zpravidla k 31. 10. příslušného kalendářního roku. 

 
OU vyhodnocuje uplatnitelnost absolventů na základě dat z Ministerstva práce a sociálních 
věcí po jednotlivých studijních programech. Jsou k tomu využívány pololetní statistiky 
absolventů škol a mladistvých v evidenci ÚP za poslední 3 roky. Definice absolventa pro 
potřeby statistického sledování: Na základě dohody mezi MŠMT a MPSV je pro potřeby 
statistického sledování používaná definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného 
na ÚP podle místa jeho trvalého bydliště k určitému datu (30. 4. nebo 30. 9. daného roku), u 
kterého doba od úspěšného ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky. Tato definice je platná od 
1. 1. 2004. 

 
Výsledky analýz jsou vyhodnocovány a jsou využívány pro zajištění kvality vzdělávací činnosti 
na OU a pro její zlepšování. Jsou prezentovány a diskutovány na zasedáních vedoucích kateder, 
zasedáních Akademických senátů fakult, zasedáních studijní komise prorektora pro studium a 
CŽV, kolegiu rektora a na zasedáních AS OU a RVH OU. V případě potřeby jsou přijímána 
opatření ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti. 

 
Závěr sebehodnocení: OU má v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti nastaveny ukazatele, jejichž 
prostřednictvím sleduje míru úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnost ve studijním 
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programu, míru řádného ukončení studia studijního programu a uplatnitelnost absolventů. 
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1.3. Vzdělávací a tvůrčí činnost 
 

1.3.1. Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání 
(Standard 1.9) 

 
Ostravská univerzita dlouhodobě monitoruje a vyhodnocuje mobility studentů i akademických 
pracovníků. Přehled mobilit za posledních pět let jsou k dispozici v příloze výroční zprávy o 
činnosti OU za rok 2020.  Aktuálně nabízí OU 1467 předmětů v angličtině, 78  v polštině, 
356 předmětů v němčině, 325 ve španělštině, 218 předmětů ve francouzštině a 159 předmětů v 
ruštině. Dále OU aktivně nabízí (a uskutečňuje) čtyři studijní programy typu Joint / Double 
Degree. K 31. 12. 2021 na OU studovalo 154 studentů samoplátců v akreditovaných studijních 
programech v cizím jazyce. 

 
Počty vyjíždějících a přijíždějících studentů se po pandemii Covid-19 dostávají na čísla 
z předpandemických let a mírně stoupají. Počty vyjíždějících akademických a neakademických 
zaměstnanců stagnují kvůli omezenějšímu rozpočtu na zaměstnanecké mobility Erasmus+, 
zatímco přijíždějící zaměstnanecké mobility se vrací na čísla před pandemií. Od roku 2015, 
vyjma období pandemie, počty studentských a zaměstnaneckých mobilit mají stoupající 
tendenci, a to i díky nově zavedeným univerzitním programům. 

 
Ostravská univerzita si jako jeden z prioritních cílů Strategického záměru OU 2021-2025 
stanovila – vytvářet a rozvíjet na OU mezinárodní akademické prostředí a zvýšit počet 
studentských mobilit i mobilit akademických pracovníků. Tento cíl se promítá do vnitřních 
standardů studijních plánů dvojím způsobem: jednak studijní plány zahrnují jazykové kurzy s 
explicitně stanovenou výstupní úrovní jazykové kompetence, jednak jsou ve studijních plánech 
obsaženy studentské mobility, odborné předměty vyučované v cizím jazyce, event. domácí 
pracovní stáže ve firmách a institucích s cizím pracovním jazykem. Jednotná Pravidla pro 
tvorbu studijních plánů studijních programů OU proto obsahují část „internacionalizace“, kde 
jsou stanoveny podmínky pro zařazení internacionalizačních předmětů do studijních plánů. 

 
Dále je tento strategický cíl od roku 2016 podpořen dvěma celouniverzitními programy pro 
podporu mobilit a internacionalizace: 

• program VIA pro podporu studentských výjezdů na základě smluv o výměně studentů 
mimo Erasmus+ pro studenty Bc., Mgr. a NMgr. stupně studia (tzv. VIA Exchange a 
VIA Summer) a pro podporu samostatných výjezdů studentů doktorských studijních 
programů na prestižní zahraniční univerzity s přidanou hodnotou výzkumných výstupů, 
zvl. publikačních (tzv. VIA PhD). Výběrové řízení podprogramů VIA Exchange a VIA 
Summer je vyhlašováno jednou ročně pro následující akademický rok, a výběrová 
komise je tvořena proděkany pro zahraniční vztahy všech fakult OU; výběrové řízení 
podprogramu VIA PhD je vyhlašováno dvakrát ročně, a výběrová komise je tvořena 
proděkany všech fakult, kteří mají v kompetenci vědu a doktorské studium;  

• program To Be In (Towards Better Internationalization) pro podporu mobilit akademiků 
směřujících k rozvoji mobilit studentských, výukových pobytů zahraničních hostujících 
profesorů na OU i aktivit internacionalizace doma. Podporovány jsou takové zahraniční 
cesty akademických pracovníků, které vedou k uzavření nových memorand o 
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porozumění (MoU) a smluv o výměně studentů (exchange agreements) nebo k přípravě 
společných studijních programů typu joint/multiple degree. Podporovány jsou 
především takové výukové pobyty zahraničních hostujících profesorů, které zvyšují 
zájem zahraničních studentů o studijní pobyt nebo o studium na OU. Podporované jsou 
také aktivity jako jsou tzv. faculty-led programy nebo aktivity související s aktivním 
členstvím OU v mezinárodních sítích univerzit a další. Předložené projekty hodnotí 
prorektor pro mezinárodní vztahy; 

 
a od roku 2019 také programem: 
• OU Aid pro podporu mobilit studentů, kteří chtějí jako dobrovolníci přispět k 

naplňování 17 cílů udržitelného rozvoje v rozvojových zemích. Mobilitou se rozumí 
výjezd studenta na zahraniční instituci v rozvojové zemi za účelem realizace aktivit, 
které přispějí zejména k odstraňování chudoby a nerovností v kontextu udržitelného 
rozvoje s důrazem na dobré vládnutí a budování místních kapacit (spolupráce). Program 
rozlišuje dva typy studentských výjezdů, v rámci, kterých student může uskutečnit svoji 
mobilitu: výjezd skupiny studentů vedené akademikem (tzv. faculty-led) a výjezd ve 
spolupráci s externím partnerem. Výběrové řízení programu je vyhlašováno dvakrát 
ročně a mobility finálně schvaluje prorektorka pro mezinárodní vztahy. 

• Po směrování rozvoje internacionalizace OU vychází také z Erasmus Policy Statement 
a ze závěrů výsledků monitoringu internacionalizace MICHE, který probíhal v letech 
2019-2020.   

 
Ostravská univerzita také podporuje internacionalizaci tvůrčí činnosti (Opatření 2.1.4., 
2.1.7. Strategického záměru OU 2021-2025. Jedná se zejména o podporu vytváření 
excelentních vědeckých týmů s pracovníky přicházejícími ze špičkových zahraničních institucí, 
která je realizována v rámci   institucionálních rozvojových programů (IRP Excelence). V 
současné době je možné konstatovat, že doposud podpořené týmy dosáhly v uplynulých letech 
mimořádných vědeckých výsledků a jsou zařazeny do hlavních směrů výzkumu OU. Podobným 
projektem je také podpora nových postdoktorandů přicházejících z významných tuzemských i 
zahraničních institucí (IRP Postdok). 

 
Mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí činnosti je ale také realizována formou dalších projektů 
(např. projekty na podporu příchodu nových zahraničních vědeckých pracovníků podpořené 
Statutárním městem Ostrava a MSK, vznik infrastruktury pro vzdělávací a tvůrčí činnost 
hostujících zahraničních odborníků v oblasti hudebního a výtvarného umění podpořeného z 
projektů IRP nebo podpora mobilit studentů a akademických pracovníků spojených s realizací 
výzkumu (VIA). 

 
Závěr sebehodnocení: Na OU jsou uskutečňovány zahraniční mobility studentů a akademických 
pracovníků a jsou nabízeny studijní předměty vyučované v cizích jazycích nebo studijní 
programy uskutečňované v cizích jazycích. OU systematicky formou vhodných opatření 
podporuje internacionalizaci ve vzdělávací i tvůrčí činnosti.
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1.3.2.  Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů 
(Standard 1.10) 

 
Praktická výuka se na OU realizuje formou exkurzí, stáží, průběžných nebo souvislých praxí, 
projektové výuky a předmětů souvisejících s reflexí praktického vzdělávání, tzv. seminářů k 
odborné praxi či supervize. Pro studenty jsou zajišťovány výukové pobyty obsahující praxe 
a praktické stáže i v rámci mezinárodních výměnných programů (např. Erasmus+). 

 
Za zadávání bakalářských, diplomových nebo disertačních prací, zadávání rigorózních prací 
externím odborníkům v souladu s oblastí vzdělávání, profilem a typem studijního programu 
odpovídá garant studijního programu. Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu 
se realizuje v podobě účasti ve výukovém procesu (zejména v podobě praktického vyučování), 
vedení a oponování VŠKP, případně rigorózních prací a případné účasti v komisích státních 
závěrečných zkoušek. OU využívá stipendijní fond pro podporu spolupráce s praxí v souladu 
se Stipendijním řádem OU. 

 
V r. 2021 realizovala OU 106 studijních programů, které mají ve své obsahové náplni povinné 
absolvování odborné praxe (jedná se o odborné profesní praxe, které jsou součástí akreditace 
daného studijního programu) po dobu alespoň 1 měsíce. V těchto studijních programech bylo 
v roce 2021 zapsáno 5690 studentů (viz Tabulková příloha výroční zprávy o činnosti OU 2021, 
tab. 8.3). V největším měřítku se jedná o studijní programy Pedagogické fakulty (42 studijních 
programů) a Lékařské fakulty (38 programů); na Přírodovědecké fakultě je takto profilováno 8 
studijních programů, na Filozofické fakultě 3 studijní programy a na Fakultě sociálních studií 
15 programů. 

 
 

Závěr sebehodnocení: OU rozvíjí spolupráci s praxí s přihlédnutím k typům a případným 
profilům studijních programů.
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1.3.3. Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů (Standard 1.11) 

 
Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů je zajištěna prostřednictvím dvou 
mechanismů. Tím prvním je institut programových rad. Každý studijní program musí mít 
stanovenu programovou radu, do které jsou podle typu studijního programu jmenováni 
zástupci různých cílových skupin. Jednou z cílových skupin u profesně zaměřeného studijního 
programu, jsou zástupci z praxe. Druhým mechanismem je proces projednávání   návrhu 
žádosti o akreditaci studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení, která stanovuje externí 
posuzovatele žádosti, kterými v případě profesně zaměřeného studijního programu je i zástupce 
z praxe. 

 
Závěr sebehodnocení: OU má vytvořen mechanismus komunikace se zástupci z praxe při 
tvorbě a hodnocení studijních programů. 

 
 

1.4. Podpůrné zdroje a administrativa 
 

1.4.1. Informační systém (Standard 1.12) 
 

Ostravská univerzita provozuje studijní informační systém (dále jen IS/STAG), jehož 
tvůrcem a dodavatelem je Západočeská univerzita v Plzni. IS/STAG je modulárním portálovým 
systémem, který umožňuje komplexní správu a řízení studijní agendy Ostravské univerzity. 
IS/STAG realizuje následující agendy studia – elektronická přihláška ke studiu, administrace 
přijímacího řízení, příprava podkladů pro zápis do studia včetně všech nezbytných kontrolních 
mechanismů, správa termínů zkoušek a jejich realizace, správa známek / kreditů, řízení rozvrhů, 
studijních plánů, evaluací a hodnocení kvality studia, informační zabezpečení mobilit studentů 
(výjezdy / příjezdy na krátkodobé pobyty) a komplexní evidence studenta. 

 
Uvedený výčet není konečný, jde o základní seznam klíčových agend studia. Tento základní 
seznam je doplněn dalšími systémy univerzity: IS Moodle – systém pro podporu distančního i 
prezenčního studia, který využíváme pro realizaci, myšleno testování uchazečů, při přijímacím 
řízení, včetně vyhodnocení. Další systém spravuje a řídí agendu vysokoškolských prací (dále 
jen DIPL) od okamžiku vypsání tématu, přihlášení se až po odevzdání   a vyhodnocení, 
včetně přenosu informací do základního systému IS/STAG. Agenda spisové služby je další 
neoddělitelnou množinou nástrojů, které propojují IS/STAG se systémem spisové služby (IS 
SSL) a umožňují komunikace se studentem, včetně komunikace s datovou schránkou. Uvedené 
základní systémy OU provozuje prostřednictvím intranetu, tj. pomocí portálového řešení. Toto 
řešení svému uživateli poskytuje přístup ke všem informačním systémům a aplikacím OU 
jednotným způsobem a centralizovaně z jednoho místa a s jedním zabezpečeným přihlášením. 
OU provozuje odhadem 135 portálových aplikací/systémů, které pokrývají komplexní agendu 
studia, a to nejen z pohledu studenta, ale také i z pohledu akademika. 

 
Všechny informace o studijních programech, studijních plánech, uplatnitelnosti absolventů, 
dostupnosti pro studenty se specifickými potřebami jsou z informačního systému dostupné 
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prostřednictvím webového rozhraní v jednoduše prohledatelné databázi na veřejných 
internetových stránkách OU. 
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Závěr sebehodnocení: OU má vybudován funkční informační systém a komunikační prostředky, 
které zajišťují přístup k přesným a srozumitelným informacím o studijních programech, 
pravidlech studia a požadavcích spojených se studiem, k informačním a poradenským službám 
souvisejícím se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

 
 

1.4.2. Knihovny a elektronické zdroje (Standard 1.13) 
 

Ostravská univerzita má zřízeno jako samostatné pracoviště na celouniverzitní úrovni 
Univerzitní knihovnu. Univerzitní knihovna je důležitou součástí OU, která nabízí svým 
uživatelům široké spektrum služeb, mnohé z nich online. Zajišťuje a zpřístupňuje tradiční i 
elektronické dokumenty a naplňuje informační potřeby OU. Poskytuje přístup k tištěným 
dokumentům formou prezenčních a absenčních výpůjček a meziknihovní výpůjční službou. 
Propaguje a podporuje aktivní využívání elektronických informačních zdrojů. 
 
Přístup ke studijní literatuře je studentům OU zajištěn prostřednictvím samostatného 
celouniverzitního pracoviště - Univerzitní knihovny. Celkový fond Univerzitní knihovny v roce 
2022 tvoří 288 404 svazků. Knihovna disponuje jednou centrální půjčovnou v centru města, 
fakultními studovnami na každé fakultě a sítí knihoven pracovišť OU.  
 
Stav svazků v jednotlivých částech je následující:  
 
Celkový fond - 288 404 
Půjčovna – dokumenty ve skladech - 204 979 
Studovna Filozofické fakulty - 8 063 
Studovna Pedagogické fakulty - 3 501 
Studovna Lékařské fakulty - 4 346 
Studovna Přírodovědecké fakulty - 5 321 
Studovna Fakulty umění - 1 539 
Studovna časopisů (včetně dokumentů ve skladu časopisů) - 28 455 
Fond studovny Fakulty sociálních studií - Studovna časopisů - 1 152 
Knihovny pracovišť a ústavů - 29 602 
 
Přehled zpřístupněných databází: 
 
Discovery system: EBSCO Discovery Service 
Ebsco Discovery Service umožňuje na základě jednoho dotazu prohledat a získat obsah 
ze všech dostupných databází, které má OU k dispozici včetně katalogu knihovny.  
 
Univerzitní knihovna disponuje trvale nakoupenými elektronickými knihami v následujícím 
rozsahu:  
 
Elektronické knihy (trvalý nákup): 6 678 (1 093 českých a 5 585 zahraničních) 
Cambridge University Press 
EBSCO ebooks 
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Elsevier ebooks 
Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (Springer) 
Lecture Notes in Mathematics (Springer) 
Oxford Handbooks Online (kolekce filozofie a lingvistika) 
Oxford Medical Handbooks Online 
Peter Lang ebooks 
ProQuest Ebook Central 
Springer ebooks 
Taylor & Francis ebooks 
Wiley ebooks 
 
Dále máme v rámci předplatného přístup do 4 kolekcí e-knih na platfomě Bookport  (4 538).  
Univerzitní knihovna také zajišťuje centrální přístup k následujícím předplaceným 
licencovaným elektronickým databázím:  
 
Academic Search Ultimate  
Annual Reviews - Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back 
Volume Collection  
Amboss 
Biological Abstracts (1987-2012)  
BioOne  
BMJ Journals Online Collection a BMJ Online  
CINAHL Plus with Full Text  
Current Biology  
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)  
DynaMed Plus  
GREENFILE  
Grove Music Online (platform Oxford Music Online)  
Human Kinetics Library 
Infobanka ČTK 
IOPscience  
JAMA Network  
JSTOR (I-IV) 
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)  
MEDLINE Complete  
Naxos Music Library online  
Ovid Nursing Full Text Plus (2011-2013)  
ProQuest Central  
SAGE  
SCIENCE DIRECT  
SCOPUS  
SpringerLink  
Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library + Science &Technology Library  
Web of Science  
Wiley Library Online  
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World Biographical Information System Online  
Zoological Record (1978-2012) 
 

 

Závěr sebehodnocení: Služby Univerzitní knihovny OU a elektronické zdroje pro výuku 
jsou s přihlédnutím k typu a případnému profilu studijního programu dostatečné a dostupné 
studentům a akademickým pracovníkům. 

 
 

1.4.3. Studium studentů se specifickými potřebami (Standard 1.14) 
 

Ostravská univerzita se cíleně zaměřuje na podporu uchazečů a studentů se specifickými 
vzdělávacími potřebami (dále jen „SSP“) k zajištění rovného přístupu k VŠ vzdělání od 
roku 2008, dochází k rozšíření podpory na další skupiny uchazečů a studentů, zejména ze 
socioekonomicky znevýhodněného prostředí a etnických minorit. OU sleduje tři úrovně 
systému k zajištění rovného přístupu ke studiu: úroveň instituce a jejích součástí, úroveň 
studijních programů, úroveň uchazeče/studenta SSP. Principy a postupy práce s 
uchazeči/studenty SSP reguluje Statut OU, Studijní a zkušební řád OU, Opatření rektora č. 
33/2018 Podpora uchazečům a studentům se specifickými potřebami na OU, včetně Přílohy č. 
1 Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami 
na Ostravské univerzitě a Strategický záměr OU 2016-2020, Priorita 1 Kvalitním studiem ke 
vzdělávání, Dílčí cíl 4, Opatření 1.4.7. 

 
Na celouniverzitní úrovni působí od roku 2008 Centrum Pyramida OU.  Hlavním cílem a náplní 
centra je poskytování odborných služeb k zajištění podmínek pro studium studentů se 
specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SSP) na OU. Centrum Pyramida nabízí podporu 
nejen stávajícím studentům SSP, ale také uchazečům SSP o studium, zaměstnancům a odborné 
veřejnosti. Od roku 2014 je OU členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se 
specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP). Na dané etapě dochází k rozšíření 
podpory na další skupiny uchazečů a studentů, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného 
prostředí a etnických minorit. OU sleduje přístupnost studijních programů 
uchazečům/studentům SSP, implementuje individuální přístup k uchazeči/studentovi a rozvíjí 
mechanismus podpory úspěšnosti studia studentů SSP (modifikace osobního studijního plánu, 
individuální výuka, rozšířené konzultace, adaptace výukových materiálů, modifikace 
výukových metod, modifikace metod ověřování výstupů z učení, nabídka poradenských služeb, 
workshopů a dalších aktivit). OU podporuje studenty v souladu s vnitřním předpisem – 
Stipendijní řád OU. V roce 2018 bylo zřízeno Poradenské centrum OU, které nabízí systém 
poradenských služeb v oblasti studijního, kariérního, sociálně-právního a psychologického 
poradenství. Poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti 
akademického života pro studenty SSP nesmí vést ke snižování studijních nároků. 
 
 
Závěr sebehodnocení: OU zajišťuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro 
vyrovnání příležitostí při studiu na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami.
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1.4.4. Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví 

(Standard 1.15) 
 

Problematika etického jednání je od roku 2018 na OU řešena vnitřním předpisem – Etický 
kodex zaměstnanců a studentů Ostravské univerzity (dále jen Etický kodex). Etický kodex 
v souladu se zákonem o vysokých školách a Statutem OU upravuje principy a pravidla etického 
jednání zaměstnanců a studentů OU a pravidla pro jednání Etické komise OU a Etické komise 
pro výzkum na OU. 
 
Etická komise Ostravské univerzity projednává podání Členů akademické́ obce univerzity 
a ostatních zaměstnanců univerzity, která souvisejí s dodržováním principů a pravidel 
stanovených v Etickém kodexu nebo jeho výkladem. Etická komise OU je stálým poradním 
sborem rektora. Etická komise má sedm Členů a sedm náhradníků. 
 
Členy Etické komise OU a náhradníky jmenuje a odvolává rektor formou opatření 
po projednání v Akademickém senátu OU tak, že z každé́ fakulty OU je jmenován jeden Člen 
a jeden náhradník. 
 
Na Ostravské univerzitě existuje dále také Etická komise pro výzkum na OU, která posuzuje 
etické aspekty výzkumu prováděného na OU, který se dotýká zejména lidských a zvířecích 
subjektů (včetně zacházení s biologickým materiálem lidského a zvířecího původu). 

 
Ochranu duševního vlastnictví dále na OU zajišťuje Disciplinární řád pro studenty OU, který 
jako jeden z disciplinárních přestupků považuje plagiátorství. Ostravská univerzita využívá 
informační systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi (dále jen Theses.cz), 
který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Tento modul je plně integrován do 
IS/STAG a to prostřednictvím agendy Kvalifikační práce. V okamžiku, kdy vysokoškolská 
kvalifikační práce splní všechny stanovené podmínky, tedy je vložen datum odevzdání a je 
přiložena elektronická verze plného textu práce, je okamžitě tato práce zaslána ke kontrole do 
systému Theses.cz. Samotná kontrola textu práce probíhá v řádu několika prvních dnů (obvykle 
do druhé dne). V okamžiku, kdy je kontrola hotová si systém IS/STAG převezeme výsledky 
kontroly a tyto prostřednictvím aplikace Práce-plagiáty zobrazí příslušným uživatelům 
(studentovi, vedoucímu práce). Aplikace Práce-plagiáty nabízí širokou množinu nástrojů pro 
správu a řízení výsledků hodnocení vysokoškolské práce.  
 
Od roku 2020 je na Ostravské univerzitě využíván také Turnitin, což je antiplagiátorský systém 
s přidanou hodnotou (dalšími funkcemi usnadňujícími revizi prací školitelem a hodnocení 
prací), který při vývoji systému celosvětově spolupracuje s akademiky za účelem sdílení 
chytrých a kreativních výukových postupů. Turnitin nekontroluje, zda je práce plagiát, či nikoli. 
Práci srovnává s celosvětovou databází a jsou-li místa, kde je text podobný nebo shodný 
s některým z databázových zdrojů, je tato oblast označena ke kontrole. 
 
V rámci členství v CrossRef má Ostravská univerzita možnost využívat službu CrossRef 
Similarity Check. Jedná se o nástroj využívající software iThenticate na kontrolu plagiátů. 
Nástroj je možné využít pouze u dokumentů vydávaných Ostravskou univerzitou. Lze 
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kontrolovat články z časopisů a sborníků, knihy a kapitoly knih. Je nutné dodržet podmínku, že 
do 3 měsíců od přistoupení k Similarity Check je poskytnuto min. 90 % obsahu registrovaného 
s DOI v elektronické podobě k automatické k indexaci, a to bez ohledu na dostupnost 
dokumentů. CrossRef garantuje, že uživatelé Similarity Check nebudou tuto službu zneužívat 
k získání plných textů. Oprávnění uživatelé, kteří budou tuto službu využívat, se zavazují, že 
nebudou zpřístupňovat třetím osobám důvěrné a citlivé informace, získané využitím služby 
Similarity Check. Za důvěrné a citlivé informace jsou považovány všechny údaje vyplývající 
z kontroly dokumentů. 
 
Závěr sebehodnocení: OU má vhodně nastavena opatření k ochraně duševního vlastnictví a 
proti úmyslnému jednání proti dobrým mravům při studiu a zejména proti plagiátorství a 
podvodům při studiu. 
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2. Studijní program  

2.1. Soulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní rozměr studijního 
programu 

2.1.1. Soulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty vysoké školy (Standard 
2.1)  

Doktorský studijní program Dějiny umění navazuje na stejnojmenný dvouletý navazující magisterský 
program akreditovaný na FF OU v roce 2018 a rovněž v oblasti památkové péče také na NMgr. Program 
Monumentika a publicita průmyslového dědictví (oba programy platnost akreditace do roku 2028). 
Magisterské navazující programy na Katedře dějin umění nyní studuje 21 studentů (NMgr. Dějiny umění a 
NMgr. Monumentika a publicita průmyslového dědictví studuje v současnosti 21 studentů (10 v 1. ročníku, 
11 ve 2. ročníku). Doktorský program Dějiny umění je z hlediska typu, formy a profilu absolventa v souladu 
s posláním a aktuálním strategickým záměrem Ostravské univerzity a ostatními strategickými dokumenty 
(Strategický záměr Ostravské univerzity na období 2021–2025, Strategický záměr Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity na období 20121–2025; tyto dokumenty jsou dostupné na: 
http://www.osu.cz/dokumenty/ a http://ff.osu.cz/dokumenty/). V souladu s SZ OU byl na FF OU obecně do 
všech studijních programů zařazen povinně volitelný blok internacionalizace, který obsahuje nabídku 
jazykových kurzů s požadovanými výstupy různé úrovně podle typu studijního programu. V případě 
doktorského studia programu Dějiny umění musí studující absolvovat zkoušku minimálně z jednoho 
světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština) a absolvovat alespoň 
jeden zahraniční pobyt v minimální délce 30 dní. Mezi povinně volitelné kurzy patří také účast na 
mezinárodní konferenci nebo publikování odborné studie v zahraničním periodiku. Cílem těchto kurzů je 
zajistit u všech absolventů jazykové a odborně-jazykové kompetence na patřičné úrovni a tím mj. zlepšit 
možnosti jejich uplatnění na trhu práce doma i v zahraničí.  

Závěr sebehodnocení: doktorský studijní program Dějiny umění je v souladu s posláním OU a se 
strategickými dokumenty OU.  

2.1.2. Souvislost s vědeckou/uměleckou činností vysoké školy (Standard 2.2) 

Vědecká činnost pracoviště spadá mj. mezi deklarované hlavní směry výzkumu Ostravské univerzity 
(http://www.osu.cz/hlavni-smery-vyzkumu/ ) a její Filozofické fakulty (http://ff.osu.cz/148/hlavni-smery-
vyzkumu-na-ff-ou/ ). Zaměření programu odpovídá vědecká činnost realizovaná v rámci tvůrčí činnosti OU 
i pracoviště – dějiny umění, kultura a architektura regionu (od středověku po 20. století), technické památky 
a jejich prezentace, teorie a metodologie památkové péče a vizuální kultura regionu v rámci ČR i střední a 
východní Evropy, zejména mezi 16. a 20. stoletím s přihlédnutím ke kulturám etnických a náboženských 
menšin.  
Katedra v rámci filozofické fakulty OU úzce spolupracuje s Centrem pro studium středověké společnosti a 
kultury – Vivarium, Centrem regionálních studií zaměřeném na výzkum regionů, paměti míst a reprezentaci 
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prostoru v literatuře, kultuře a umění, s Centrem pro Hospodářské a sociální dějiny a s Katedrou historie. 
Mimo OU aktivně spolupracuje s dalšími katedrami DU (UP Olomouc, MU Brno) a s Ústavem dějin umění 
AV ČR, např. formou hostujících přednášejících či společnou participací na vědeckých projektech. Členové 
katedry se spolu se studenty podílejí na institucionálně podporovaném výzkumu (IRP, SGS projekty). 
Doklady o tvůrčí činnosti pracoviště jsou uvedeny v příloze C-II; v příloze C-I jsou uvedeny u jednotlivých 
vyučujících výběrové přehledy jejich vědecké a publikační činnosti za posledních 5 let. 

Závěr sebehodnocení: vědecká činnost katedry realizující doktorský studijní program Dějiny umění patří 
mezi hlavní směry výzkumu OU i mezi hlavní směry výzkumu FF OU a tedy plně souzní z vědeckou 
činností OU.  

2.1.3. Mezinárodní rozměr studijního programu (Standard 2.3)  

Studenti i vyučující katedry dějin umění a kulturního dědictví pravidelně vyjíždějí na zahraniční pracoviště, 
a to zejména v rámci mobilit programu Erasmus+; přehled partnerských vysokých škol viz 
http://ff.osu.cz/12102/bilateralni-smlouvy-ff-ou-se-zahranicnimi-institucemi-uzavrene-v-ramci-programu-
erasmus-plus/ . Mohou využít i další mobilitní programy OU (Via Ph.D., To Be In). Pracoviště spolupracuje 
s řadou zahraničních odborných institucí a univerzit (např. Österreichischen Akademie der Wissenschaften; 
School of Art – Hochschule für Bildende Künste, BRAUNSCHWEIG; Norwegian Directorate for Cultural 
Heritage; Uniwersytet Wrocławski; Bibliotheca Hertziana, Řím; Uniwersytet Kardynala Stefana 
Wyszynskiego w Warszawie; Trnavská univerzita; Univerzita Mateja Bela; University of Central 
Oklahoma, USA; Norwegian Directorate for Cultural Heritage; Instituto Politécnico do Porto; Université 
de Montpellier, Université de Lille a Aristotle University Thessaloniki. 

Na pracovišti pravidelně hostují zahraniční odborníci, kteří prezentují svá výzkumná témata formou 
přednášek, popř. jsou zapojeni do výuky v seminářích – např. dr. Marianne Cailloux (Université de Lille), 
dr. Magdalena Tarnowska, prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, dr. Magdalena Łaptaś (Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Paedr. Marta Sendeková, Ph.D., Mgr. Mikuláš Jančura, 
Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), nebo dr. Ulf Ingemar Gustafsson (Norwegian 
Directorate for Cultural Heritage) aj. Rovněž jsou zapojováni zahraniční odborníci jako hostující 
přednášející. Např. dr. Marie Theisen (Vídeň, Österreichischen Akademie der Wissenschaften) a dr. Teresa 
Pac (University of Central Oklahoma) byly kromě výuky zapojeny také do mezinárodního vědeckého 
projektu IRP 201820 The Construction of the Other in Medieval Europe (2018–2020, PI: doc. Rywiková). 

Katedra rovněž rozvíjí intenzivní badatelské kontakty se zahraničními pracovišti, a to zejména v oblasti 
novověkých dějin umění východní Evropy a menšin, např.: dr. Teresa Pac (University of Central Oklahoma, 
USA); prof. Athanassios Semoglou (Aristotle University Thessaloniki, Řecko); dr. Nazar Kozak (Národní 
akademie věd Ukrajiny /NANU/) a dějin umění středověku, např.: dr. Anatole Upart (University of Chicago, 
USA); dr. Jeniffer Vlček-Schurr (University of Glasgow, Velká Británie); dr. Maria Theisen (ÖAW, 
Rakousko); dr. Olga Miriam Przybyłowicz (Polska Akademia Nauk); dr. Patrycja Gasiorowska (Institut 
Historii Polskiej Akademii Nauk, Kraków).  

Významným aspektem mezinárodního rozměru studia jsou rovněž příjezdy zahraničních studentů a jejich 
studijní pobyty na pracovišti.  
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Mezinárodní aspekt studijního programu je posilován také širokou nabídkou cizojazyčných publikací z 
oboru dějin umění a památkové péče, jimiž disponuje především katederní knihovna, sekundárně pak 
Univerzitní knihovna OU, a jejichž počet se stále rozrůstá. 

Závěr sebehodnocení: aktéři (akademici i studenti) podílející či účastnící se doktorského studijního 
programu Dějiny umění mají jako nezbytnou součást svých povinností mezinárodní rozměr svého působení. 

2.2. Profil absolventa a obsah studia  

2.2.1. Soulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí s typem a profilem studijního 
programu (Standard 2.4)  

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti jsou popsány ve formuláři B-I akreditačního 
spisu. Studující doktorského studia se mj. standardně stávají členy výzkumných týmů katedrou řešených 
grantových projektů (viz formulář C-II, tj. projekty Moravskoslezského kraje, OP, SGS a IRP) a aktivně 
se podílejí se na badatelských a publikačních výstupech (příspěvky v konferenčních sbornících, kapitoly v 
monografiích, studie v odborných časopisech). 

Závěr sebehodnocení: Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti absolventů 
doktorského studijního programu Dějiny umění jsou v souladu s daným typem a profilem studijního 
programu, jak je vymezen v patřičném nařízení vlády. 

2.2.2. Jazykové kompetence (Standard 2.5)  

Studijní program je koncipován tak, aby studenti doktorského programu Dějiny umění v průběhu studia při 
plnění studijních povinností prokázali schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a 
obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce (zejména angličtině – publikační činnost, mezinárodní 
konference). Studující musí realizovat měsíční až semestrální studijní pobyt na některé z partnerských 
zahraničních univerzit či odborných akademických pracovišť, a prohloubit tak své jazykové kompetence, 
odborné znalosti a navázat badatelské kontakty. K tomu skvěle slouží mobilitní program OU určený 
speciálně Ph.D. studentům Via Ph.D., v rámci něhož mají studenti možnost domluvit si individuální 
konzultace a odbornou stáž s odborníkem, jehož vědecká činnost odpovídá tématu dizertační práce na 
kterékoliv univerzitě v rámci EU i mimo ni. Jak plyne rovněž z profilu absolventa, očekává se, že absolventi 
programu budou schopni prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné práce na zahraničním poli. 

2.2.3. Pravidla a podmínky utváření studijních plánů (Standard 2.6)  

Obecná pravidla pro tvorbu studijních plánů upravuje Opatření rektora č. 18/2017 (dostupné zde: 
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A17J18C10907B59
299&tmp=dtp1013526100333217964.tmp422). Viz také formulář B-I akreditačního spisu: Studijní plán je 
tvořen individuálně podle specifického zaměření vědeckovýzkumné činnosti studentů. Individuální studijní 
plán je každý rok vytvářen společně se školitelem a schvalován oborovou radou. Takto lze v průběhu studia 
upřesňovat a dále profilovat požadované znalosti, dovednosti a způsobilosti studujících. Každý student/ka 
musí během svého studia získat 240 ECTS kreditů, z nichž některé položky jsou povinné a budou je muset 
absolvovat všichni studenti, jiné položky umožňují variabilitu individuálního studijního plánu. 
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2.2.4. Vymezení uplatnění absolventů (Standard 2.7)  

Absolventi doktorského programu Dějiny umění se uplatní jako samostatní odborní i vedoucí pracovníci a 
specialisté v oboru dějin výtvarných umění, pracovníci v sektoru státní správy a samosprávy v oboru péče 
a ochrany kulturní dědictví, jako samostatní odborní či vedoucí pracovníci v muzeích, v galerijním provozu 
ve státním i soukromém sektoru. Jsou vysoce odborně vybaveni v oblasti českých i evropských dějin 
výtvarného umění a vizuální kultury od středověku po současnost, rovněž v kontextu kulturních dějin a 
teorie umění a památkové péče. Rovněž se mohou uplatnit jako samostatní odborní i vedoucí pracovníci a 
specialisté v oboru dějin umění se zaměřením i na péči o průmyslové dědictví a technické památky, jako 
samostatní odborní či vedoucí pracovníci v sektoru státní správy a samosprávy v oboru péče a ochrany 
kulturní dědictví, samostatný odborný či v muzeích zaměřených na ochranu industriálního dědictví, ve 
státním i soukromém sektoru, ve struktuře NPÚ (zejména v jeho metodických centrech). Jsou vysoce 
odborně erudováni jak v oblasti českých i evropských dějin výtvarných umění a architektury v kontextu 
kultury, hospodářského vývoje, udržitelného rozvoje, teorie památkové péče, dějin průmyslových 
technologií, technických památek a industriálního dědictví. 

2.2.5. Standardní doba studia (Standard 2.8)  

Standardní doba studia u doktorského programu Dějiny umění je čtyři roky, což odpovídá průměrné studijní 
zátěži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa studijního programu. Studující musí za studium získat 
240 kreditů, přičemž jeden kredit představuje zátěž 25–30 hodin studia. 

2.2.6. Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa (Standard 2.9)  

Obsah studia odpovídá cílům studia a umožňuje dosažení stanoveného profilu absolventa, jak v oblasti 
získaných znalostí, tak dovedností, a vychází ze soudobého stavu vědeckého poznání a tvůrčí činnosti 
v oblasti vzdělávání Obecná teorie a dějiny umění a kultury. Zahrnuje nejen teoreticko-metodologický 
základ, ale důraz je kladem především na samostatnou vědeckou činnost studujících (výzkum a zpracování 
disertační práce, publikační výstupy a konference, mobility). Obsah studia, jeho cíle a profil absolventa jsou 
detailně popsány v akreditačním spisu. 

2.2.7. Odlišení doktorského studijního programu od ostatních typů studijních programů 
(Standardy 2.10-2.11)  

Povinné oborové předměty (Doktorský seminář I–III, Aktuální metodologické přístupy a současná teorie 
umění, Metodiky výzkumu umění východní Evropy a Balkánu, Teoreticko-metodologická východiska 
památkové péče a Průmyslové dědictví-analýza hodnot) nejsou obsahově shodné s povinnými studijními 
předměty bakalářského nebo magisterského studijního programu. Rovněž povinně volitelné a výběrové 
předměty se nekryjí s těmi, které musí studující absolvovat v předchozích typech studia. To se týká rovněž 
jazykových způsobilostí, neboť jazyková zkouška je koncipována odlišně a vyžaduje odlišné jazykové 
kompetence, než je tomu v přechozích typech studia. Navíc je do studia zařazena povinnost absolvovat 
měsíční až semestrální studijní pobyt na vybraném zahraničním odborném pracovišti. 

2.2.8. Struktura a rozsah studijních předmětů (Standard 2.12)  

Studijní program má nastavenou jasnou strukturu studijních předmětů, jejich rozsah a charakteristiku – 
viz akreditační spis, formuláře B-II a zejména B-III. 
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2.2.9. Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a kvalifikačních prací s výsledky učení 
a profilem absolventa (Standard 2.14)  

Obsah vyučovaných studijních předmětů, obsah státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (viz 
popisy jednotlivých předmětů v akreditačním spisu, formuláře B-III, resp. formulář B-II), témata a zaměření 
disertačních prací jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem absolventa v programu Dějiny 
umění. Jedná se o systematicky strukturovaný a v jednotlivých částech navzájem propojený celek, jak je 
podrobně popsán a zdůvodněn v akreditačním spisu. 

2.2.10. Podmínky a pravidla rigorózního řízení (Standardy 2.15-2.16) 

Navrhovaný doktorský studijní program Dějiny umění nepočítá s rigorózním řízením.  

2.3. Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu  

2.3.1. Metody výuky a hodnocení výsledků studia (Standardy 3.1-3.4)  

Při uskutečňování studijního programu se využívají oborově moderní výukové metody odpovídající 
výsledkům učení studijního programu. Vzhledem k povaze doktorského studijního programu je kladen 
důraz na individuální studijní plán jednotlivých studujících a celé studium je primárně založeno na aktivním 
a samostatném přístupu studujících k plnění úkolů individuálního studijního plánu. Poměr přímé výuky a 
samostudia odpovídá doktorskému studijnímu programu, profilu studijního programu a metodám výuky. 
Studující pracují se specializovanou odbornou literaturou podle individuálního studijního plánu. Její 
dostupnost je zajištěna, příp. se zajišťuje na počátku a v průběhu studia daného studujícího (blíže viz 
Standardy 4.2 a 4.3 této sebehodnotící zprávy). Požadavky pro splnění jednotlivých předmětů, kritéria 
hodnocení státní doktorské zkoušky a také standardy disertační práce jsou součástí popisu jednotlivých 
předmětů (formuláře B-III), které jsou součástí tohoto akreditačního spisu, resp. součásti formuláře B-II. 

2.3.2. Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu (Standard 3.5)  

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta OU i pracoviště katedra dějin umění a kulturního dědictví FF OU, 
uskutečňuje tvůrčí činnost, která odpovídá oblasti vzdělávání Obecná teorie a dějiny umění a kultury, v níž 
má být doktorský program Dějiny umění realizován. Její rozsah, témata a kvalita (monografie, kapitoly 
v monografiích; studie v impaktovaných a recenzovaných časopisech (např. Umění, Convivium, Zprávy 
památkové péče, Historica, Print Quarterly, Codices manuscripti; grantové projekty GAČR, NAKI, SGS, 
IRP) se vztahují k realizovanému programu a jsou v souladu s jeho zaměřením i profilem absolventa. 
Doklady o tvůrčí činnosti pracoviště jsou podrobněji uvedeny v příloze C-II; v příloze C-I jsou uvedeny u 
jednotlivých vyučujících výběry z jejich vědecké a publikační činnosti za posledních 5 let. 
Členové pracoviště jsou dlouhodobě a systematicky zapojeni do řešení různých typů národních i 
mezinárodních výzkumných projektů (např. GAČR, NAKI, SGS, IRP, OP VVV, COST). Dlouhodobě 
výborných výsledků dosahuje spolupráce studentů a pedagogů v rámci projektů studentské grantové 
soutěže SGS. 

2.4. Finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu  

2.4.1. Finanční zabezpečení studijního programu (Standard 4.1)  
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OU má zhodnoceny předpokládané finanční náklady na uskutečňování studijního programu, zejména 
náklady prostorového zajištění výuky, náklady na materiální a technické vybavení a jeho modernizaci, 
osobní náklady, náklady dalšího vzdělávání akademických pracovníků a výdaje na inovace, a má zajištěny 
odpovídající zdroje na pokrytí těchto nákladů. 

2.4.2. Materiální a technické zabezpečení studijního programu (Standard 4.2)  

OU má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve studijním programu, zejména dostatečné výukové prostory, 
přístup k internetu (počítačová učebny, wifi připojení), Univerzitní knihovnu a její fondy, zpřístupňované 
formou výpůjček a prezenčního studia (oborové studovny), včetně licencovaných databází. Další údaje viz 
formuláře C-III, C-IV a výše v této sebehodnotící zprávě. 

2.4.3. Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu programu (Standard 4.3) 

Studenti doktorského programu Dějiny umění mají zajištěn dostatečný přístup k odbornýn časopisům, 
odborné literatuře a dalším informačním zdrojům (zejména elektronické databáze, včetně licencovaných 
zajišťovaných Univerzitní knihovnou OU) odpovídajícím typu i profilu programu. Uvedené zdroje jsou 
dostupné jak ve fondu Univerzitní knihovny OU, popř. specializované katedrální knihovny, tak ve fondu 
Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Literatura ve fondu Univerzitní knihovny OU, včetně fondu 
katedrální knihovny, je pravidelně doplňována nákupy z prostředků grantů i katedry, pracovníci katedry 
sledují aktuální domácí a zahraniční oborovou literaturu a navrhují jí k nákupu prostřednictvím 
univerzitního systému Knos. Další údaje viz formulář C-III. 

2.5. Garant studijního programu  

2.5.1. Pravomoci a odpovědnost garanta (Standard 5.1)  

OU má v dostatečné míře vymezeny pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu tak, aby byla 
zajištěna kvalita studijního programu. Pravomoci garanta blíže upravuje především Akreditační řád OU 
(viz Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Ostravské univerzity, zejména čl. 11, 
s. 19–21, dostupné z http://dokumenty.osu.cz/osu/pravidla-hodnoceni-kvality-ou-17082017.pdf).  

2.5.2. Zhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů (Standardy 5.3-5.4)  

Garantkou bakalářského programu Dějiny umění je doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (nar. 1976). Ph.D. 
v oboru Dějiny a teorie výtvarných umění (UP Olomouc, 2009), habilitace v oboru Dějiny křesťanského 
umění (UK, 2022). V tomto oboru rozvíjí vědeckou (grantové projekty, publikace doma i v zahraničí, 
konference), pedagogickou (výuka uměnovědných disciplín zaměřených na dějiny umění středověku, 
ikonografii a teorii umění) i další činnost: organizuje národní i mezinárodní konference, působí na 
zahraničních univerzitách (zvané přednášky), je členkou vědecké rady FF OU (od 2022), redakčních rad 
časopisů Series Byzantina (Polsko), Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (ČR); recenzní a 
posuzovatelská činnost pro časopisy (např. Umění, Convivium), odborné monografie (ÚDU AV ČR Praha, 
UK Praha) a vědecké projekty (UK Praha, JU České Budějovice); je řešitelkou, spoluřešitelkou a členkou 
řešitelských týmů řady vědeckých a mezinárodních projektů (GAČR; COST, IRP); od r. 
2014 členkou Oborového verifikačního a hodnotícího panelu 01 SHVa – Společenské a umělecké vědy, 
panel AL, pro dějiny umění a architektury. 
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Doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. na FF OU působí na 100% pracovní úvazek (40 hodin týdně) od roku 
2004 jako odborná asistentka, 2013–2018 jako vedoucí katedry Dějin umění a kulturního dědictví FF OU; 
jedná se o její jediný pracovní úvazek. Doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. v současné době negarantuje 
žádný další studijní program na OU ani mimo ni. 

2.6. Personální zabezpečení studijního programu  

2.6.1. Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska naplnění 
standardů (Standardy 6.1-6.2, 6.8)  

Personální zabezpečení doktorského studijního programu splňuje požadavky standardů pro akreditaci 
doktorského studijního programu, a to z následujících hledisek: 
- oborů, v nichž se akademičtí pracovníci s hodností docent habilitovali či získali profesuru (Dějiny 
výtvarných umění, Dějiny architektury a ochrana památek, Architektura), programů, v nichž akademičtí 
pracovníci s vědeckou hodností, kteří se podílejí na výuce získali titul Ph.D. (Teorie a dějiny umění, Dějiny 
umění, České a československé dějiny, Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví) 
- publikační a vědecké aktivity odpovídající kvalitou i zaměřením nejen garantovaným disciplínám i 
programu jako celku, ale i související s hlavními směry výzkumného zaměření pracoviště (dějiny umění 
středověku, dějiny umění a kultura regionu, dějiny architektury, umění střední a východní Evropy, 
památková péče a technické památky)  
- přiměřenosti počtu akademických pracovníků (pracoviště: 4 profesoři, 2 docenti, 4 odborní asistenti 
s Ph.D.); a pracovní doby akademických pracovníků potřebám na zajištění doktorského programu a dalších 
programů, na nichž se pracoviště podílí (bc. a nmgr. program Dějiny umění)  
- strategie personálního rozvoje pracoviště v souladu s aktuálními potřebami zajištění výuky obou programů 
i realizace vědecké práce: v roce 2019 byl jmenován profesorem Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj Ph.D. 
et Ph.D. V roce 2022 úspěšně ukončila habilitační řízení PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. a získala hodnost 
docent, v horizontu do 5ti let se předpokládá úspěšné habilitační řízení u PhDr. Ing. Jaromíra Olšovského, 
Ph.D. Studijní program není uskutečňován mimo sídlo vysoké školy (Ostrava) a prostory Filozofické 
fakulty OU. Výjimku představuje pouze praxe vykonávaná na odborných pracovištích, odborné exkurze, 
mobility a konference, popř. další praktická výuka vedená zejména odborníky z praxe (Restaurování 
technických památek konající se přímo v restaurátorské dílně), jsou však vždy koordinovány příslušným 
pracovníkem katedry, nebo školitelem. 

Závěr sebehodnocení: Personální zabezpečení programu má odpovídající kvalifikační zajištění, včetně 
věkové struktury a zkušeností se zahraničním působením apod. (viz výše). Věková struktura je vyvážená a 
na pracovišti se předpokládá další akademický graduační růst. 

2.6.2. Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu (Standardy 6.4, 6.9)  

Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu studijního programu jsou garantovány a 
vyučovány výhradně 2 profesory, z nichž první má 100 % úvazek (Deluga), druhý má 50 % úvazek (Matěj) 
a docentkou na 100 % úvazek (Rywiková). K perspektivě personálního rozvoje viz standard 6.2. 

2.6.3. Kvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním programu (Standardy 6.5-
6.6)  

Na výuce studijního programu se nepodílí odborníci z neakademické praxe.  
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2.6.4. Školitelé studentů doktorského studia (Standard 6.11)  

Školiteli studentů doktorského studia jsou výhradně pracovníci, kteří mají tituly docent nebo profesor.  

2.6.5. Oborová rada (Standard 6.12, 6.13)  

Oborová rada zahrnuje 4 akademiky z Katedry dějin umění a kulturního dědictví FF OU (prof. Waldemar 
Deluga, prof. Miloš Matěj, prof. Pavel Zatloukal, doc. Daniela Rywiková) a odborníky z jiných pracovišť 
ČR a Polska – prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (FF Masarykova univerzita, Brno), prof. PhDr. 
Michaela Ottová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha), doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (UP Olomouc), dr hab. 
Aneta Pawłowska, prof. UL (Uniwersytet Lódź) a prof. dr. hab. Andrzej Kozieł, který působí na Uniwersytetu 
Wrocławskim i na Katedře dějin umění, FF OU (50%). Viz složení oborové rady v příloze akreditačního spisu 
a formuláře C-I členů oborové rady (domácích i externích). Oborová rada studijního programu je 
koncipována tak, aby splňovala standardy požadované pro zajištění kvality doktorského studia, zejména z 
hlediska vědecké a publikační kvality jejich členů. K tvůrčí činnosti členů oborové za posledních 5 let viz 
formuláře C-I v akreditačním spise a jeho přílohách. 
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Akreditační spis Dějiny umění Doktorský

Přehled vyučujících / seznam členů oborové rady
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Oborová rada doktorského studijního programu Dějiny umění 
 
 
Prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (Masarykova univerzita, Brno)  
Prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)  
Prof. dr. hab. Waldemar Józef Deluga (Ostravská univerzita, Ostrava)  
Prof. dr. hab. Andrzej Kozieł (Uniwersytet Wrocławski)  
Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava)  
Prof. Pavel Zatloukal (Ostravská univerzita, Ostrava)  
Dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UL (Uniwersytet Lódź)  
Doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava) 
Doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (UP Olomouc) 
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