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Stručná historie a perspektivy
V roce 1890 byla zásluhou architekta Josefa Hlávky založena Česká akademie
pro vědy, slovesnost a umění, při níž v roce 1893 (opět z Hlávkova podnětu) vznikla
Archeologická komise zaměřená na vědecké zkoumání a ochranu uměleckých,
historických, písemných a slovesných památek. Od roku 1895 měla tato komise v
programu provádění soupisových prací, které byly v roce 1937 přerušeny.
Pokračování v tomto úkolu, stejně tak jako podpora uměleckohistorického bádání
obecně, se stalo dědictvím obnovené Československé akademie věd. Ústav dějin
umění vznikl roku 1953 vytvořením kabinetu pro teorii a dějiny umění ČSAV, od roku
1958 se statutem Ústavu pro teorii a dějiny umění. Ústav vydává ústřední
uměleckohistorický časopis Umění (1953 – dosud), od roku 1964 časopis Estetika
(vychází dosud); od roku 2001 Studia Rudolphina; dále soubor edicí Fontes
Historiae Artium a Epigraphica & Sepulcralia. Nakladatelství ústavu Artefactum
vydává sborníky z konferencí, vybrané doktorské práce a v řadě Opera minora kratší
vědecké studie.
Přehled činnosti ústavu v letech 1991–2006 podávají jeho tištěné Výroční zprávy
a Archiv elektronických dokumentů. K 50. výročí založení ústavu vyšla v roce 2003
publikace Ústav dějin umění AV ČR 1953–2003.
Předpokladem nového rozvoje činnosti ÚDU byla na počátku 90. let přestavba
jeho struktury a programu. Během let 1990–1991 se ústav stal vědeckou institucí
zaměřenou na obor dějin výtvarného umění, problematiku obecné teorie umění a
estetiky a na otázky výzkumu architektury a teorie památkové péče. Badatelská
práce ústavu probíhá v souladu se schváleným výzkumným záměrem. V rámci
výzkumného záměru jsou zkoumány otázky vývoje českého umění ve vztahu ke
světovým uměleckým proudům, a to zejména ve středověkém umění, umění doby
Rudolfa II, období baroka a umění 19.–21. století. Zvláštní pozornost je věnována
uměleckohistorickým topografiím. Základní složku odborné práce ÚDU tvoří
výzkumné projekty financované prostřednictvím grantů. Rámcovým úkolem těchto
projektů je přispět k poznání tvůrčích hodnot kulturního dědictví našich zemí, které se
v pluralitě metod současných dějin umění a ve světle nových poznatků objevují v
aktualizovaných významech a souvislostech.
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I. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich
činnosti či o jejich změnách
a) Výchozí složení orgánů pracoviště

Ředitel pracoviště
Ředitel pracoviště: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Jmenován s účinností od: 1. 5. 2007
Rada pracoviště
Rada pracoviště zvolena dne 8. 1. 2007 ve složení:
předseda: prof. PhDr. Lubomír Konečný, ÚDU AV ČR, v. v. i.
místopředseda: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., FF MU Brno
členové:
PhDr. Klára Benešovská, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D., ÚDU AV ČR, v. v. i. (tajemník)
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prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
Externí členové:
prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSc., Vysoká škola umělecko-průmyslová
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., Ústav pro dějiny umění FF UK
Dozorčí rada
Dozorčí rada jmenována dne 1. 5. 2007 ve složení:
předseda: doc. PhDr. Lýdia Petráňová, CSc., VR AV ČR
místopředseda: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i.
členové:
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., AVU
doc. PhDr. Josef Štulc, NPÚ
PhDr. Petr Nejedlý, AR AV ČR

b) Změny ve složení orgánů
PhDr. Petr Nejedlý rezignoval na 10. zasedání Akademické rady AV ČR, které se
konalo dne 10. listopadu 2009, na členství v Dozorčí radě ÚDU. Akademie věd ČR
místo něj jmenovala členkou Dozorčí rady ÚDU AV ČR, v.v.i., Mgr. Et Mgr. Kláru
Plecitou, Ph.D. s účinností od 1. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do
31. prosince 2014.

c) Informace o činnosti orgánů:
Ředitel:
Kromě standardní činnosti a povinnosti v orgánech Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.
se agenda ředitele soustředila na záležitosti kolem budování Akademického
konferenčního centra v areálu Jilská / Husova a na otázky související s plánovanými
úpravami objektu Husova 4. Něco málo času zbylo na odbornou činnost (výzkum,
publikování, konference).
Rada pracoviště:
Na schůzi, která se uskutečnila 9. března 2009, se členové rady seznámili s výsledky
Kontroly hospodaření, provedené ve dnech 8. 12. 2008 – 23. 1. 2009 Kontrolním
odborem KAV ČR. Dále se seznámili s obsahem nového Kariérního řádu
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR a s otázkou atestací vědeckých
pracovníků, a schválili složení atestační komise pro připravované atestace
pracovníků ústavu. Členové Rady doporučili PhDr. Štěpána Váchu, Ph.D. jako
vhodného kandidáta pro udělení Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké
pracovníky v AV ČR. Rada posléze posoudila čerpání rozpočtu ústavu za rok 2008 a
vzala jej na vědomí.
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Během schůze, která se uskutečnila 9. března 2009, členové Rady projednali obsah
Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚDU AV ČR, v. v. i. za rok 2008. Seznámili
se také se Zprávou nezávislého auditora z 24. února 2009, s Protokolem o výsledku
kontroly hospodaření ústavu z 23. ledna 2009, provedeným Kontrolním odborem
KAV ČR a s Příkazem ředitele č. 1/2009 z 28. ledna 2009, kterým byla přijata
opatření k odstranění zjištěných dílčích nedostatků. Dále se seznámili s úpravou
Organizačního řádu ústavu a vzali ji na vědomí. Vzali na vědomí rovněž návrh
rozpočtu nákladů a výnosů ústavu pro rok 2009.
Dozorčí rada (DR):
DR ÚDU AV ČR, v. v. i. zasedala v průběhu roku 2009 dvakrát, jedenkrát jednala per
rollam. Na svém zasedání, které se uskutečnilo 20. dubna 2009, členové DR
projednali a schválili obsah Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚDU AV ČR, v.
v. i. za rok 2008. Členové DR se dále seznámili se Zprávou nezávislého auditora
z 24. února 2009, s Protokolem o výsledku kontroly hospodaření ÚDU AV ČR, v. v. i.
z 23. ledna 2009, provedené kontrolním odborem KAV ČR, s úpravou Organizačního
řádu ústavu a s návrhem rozpočtu nákladů a výnosů ÚDU AV ČR, v. v. i. pro rok
2009.
Ve dnech 1.–12. června 2009 členové DR v souladu se Směrnicí AR 6/2007 provedli
per rollam hodnocení manažerských schopností ředitele ústavu prof. PhDr. Lubomíra
Konečného ve vztahu k pracovišti, které ocenili jako vynikající.
Na zasedání dne 19. října 2009 informoval ředitel ústavu členy DR o kritické situaci,
vyplývající z připravovaného sníženého rozpočtu AV ČR na rok 2010. DR doporučila
řediteli ústavu, aby projednal otázku hospodaření ústavu s Radou pracoviště a ve
spolupráci s ní připravil více variant příslušných opatření pro řešení kritické situace,
předpokládané při snížení rozpočtu AV ČR a rozpočtu ústavu. DR v souladu
se zákonem č. 93/2009 dále posoudila návrh ÚDU AV ČR, v. v. i. na výběr auditora
k provedení povinného auditu.
Pracovníci:
1. zástupce ředitele a vědecký tajemník:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
2. zástupce ředitele a tajemník oddělení vědeckých informací:
PhDr. Beket Bukovinská
Sekretariát a styk s veřejností:
Mgr. Václava Pštrossová
Hospodářská správa
Vedoucí:
Ing. Jana Pánková
Pracovníci:
Jaroslava Ramešová
Ludmila Koulová, 50 %
Růžena Kotoučová, od 13. 7. 2009
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Oddělení ústavu
1. Umění středověku
Vedoucí:
PhDr. Klára Benešovská, CSc.
Pracovníci:
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc 80 %
PhDr. Hana Hlaváčková 20 %
PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.
Prof. PhDr. Ivo Kořán, DrSc. 25 %
PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D.
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., do 30. 6. 2009 50 %
Mgr. Lenka Panušková, Ph.D. 50 %
PhDr. Milada Studničková
PhDr. Zuzana Všetečková
2. Umění raného novověku
Vedoucí:
PhDr. Ivan Muchka
Pracovníci:
PhDr. Beket Bukovinská
Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
PhDr. Martin Krummholz 25 %
Mgr. Ivana Panochová, Ph.D.
Mgr. Ivo Purš
PhDr. Michal Šroněk, CSc.
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
Mgr. Lenka Vítková, 50 %, od 1. 4. 2009
doc. PhDr. Pavel Vlček 50 %
V rámci oddělení působí Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. a
Centrum pro výzkum barokní nástěnné malby.
3. Umění 19. – 21. století, teorie umění a estetika
Vedoucí:
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
Pracovníci:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
PhDr. Mahulena Nešlehová 30 %
Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D. 30 %
PhDr. Taťána Petrasová, CSc.
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
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4. Uměleckohistorická topografie
Vedoucí:
PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Pracovníci:
Mgr. Kateřina Dolejší, 30 %
Mgr. Vendula Hnídková
Mgr. Ludmila Hůrková
Mgr. Klára Mezihoráková
PhDr. Marie Platovská
Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Valeš
5. Knihovna – bibliografie
Vedoucí:
PhDr. Sabina Adamczyková
Pracovníci:
PhDr. Polana Bregantová
Lenka Gregoroviczová
Renata Medunová 50 %
Markéta Staňková
6. Fototéka – fotoateliér
Vedoucí:
Dušana Barčová
Pracovníci:
ak. malíř Ivan Tříska 50 %
Mgr. Tomáš Gaudek, do 31. 1. 2009, 50 %
Zdeněk Matyásko (vedoucí fotoateliéru)
MgA. Vlado Bohdan
MgA. Petr Zinke 75 %
MgA. Daniela Vokounová 75 %
MgA. Jitka Walterová, 50 %
7. Oddělení dokumentace
Vedoucí:
PhDr. Jiří Roháček, CSc.
Pracovníci:
PhDr. Martin Krummholz, 75%
Mgr. Petra Trnková, Ph.D. od 1. 7. 2009
Mgr. Kristina Uhlíková 75%
Mgr. Jana Marešová
V rámci oddělení působí Pracoviště pro epigrafická a sepulkrální studia.
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Výzkumná centra
Studia Rudolphina
Vedoucí centra: Beket Bukovinská,
Lubomír Konečný, Ivan Muchka, Ivo Purš, Michal Šroněk, Štěpán Vácha, Sylva
Dobalová (asistent centra)
Sídlo centra: Ústav dějin umění AVČR v.v.i., Husova 4, 2. patro, č. 202A
tel. 221 183 564
mail: studia.rudolphina@udu.cas.cz
V roce 2000 bylo v rámci Ústavu dějin umění založeno vědecké a dokumentační
centrum pro výzkum rudolfínského umění Studia Rudolphina, které slouží
badatelům z celého světa. K dispozici je specializovaná příruční knihovna a
soustavně digitálně zpracovávaná bibliografie k danému tématu a databáze
zaměřená na osobnosti rudolfínského umění. Centrum se současně zaměřuje na
mapování nejnovějšího výzkumu, jehož výsledky jsou publikovány v Bulletinu
Studia Rudolphina, který od roku 2000 centrum pravidelně jednou ročně vydává
v ústavním nakladatelství. Další formou prezentace jsou mezinárodní setkání
zacílaná na úzce vymezená témata. V roce 2007 to bylo symposium „München –
Prag um 1600“, ke kterému centrum vydalo stejnojmenný sborník jako zvláštní číslo
Bulletinu Studia Rudolphina. Českým i zahraničním studentům a doktorandům
poskytuje centrum potřebné zázemí i možnost využít každoročního stipendia
„Kateřina Dušková Memorial Fellowship“, zacíleného na výzkum rudolfínského
umění.
Centrum pro výzkum barokní nástěnné malby
Vedoucí centra: Martin Mádl
Centrum pro barokní nástěnnou malbu působí v rámci ÚDU AV ČR, v. v. i. Zaměřuje
se na soustavnou dokumentaci a interpretaci nástěnných maleb 17. a 18. století
v kontextu sakrální i profánní architektury na území ČR. Rozvíjí také aktivní
spolupráci v dané oblasti s podobně zaměřenými akademickými a univerzitními
pracovišti v Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku,
Slovinsku a U. S. A. v rámci Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central
Europe. Pro více informací viz http://baroque_ceiling.udu.cas.cz.
Pracoviště pro epigrafická a sepulkrální studia
Vedoucí: Jiří Roháček
Spolupracovníci: I. Hlobil, J. Chlíbec, I. Muchka, J. Marešová, M. Šroněk, D. Prix.
Společný úkol Oddělení dokumentace a Oddělení uměleckohistorické topografie.
Úkolem pracoviště je badatelská, metodická a dokumentační činnost v souvisejících
oborech sepulkrální plastiky a středověké a novověké latinské epigrafiky jako
„pomocné vědy“ dějin umění. Pracoviště pořádá pravidelné mezinárodní konference
k problematice sepulkrálních památek, konané od roku 2000. V roce 2009 se tato již
v pořadí 8. konference konala pod názvem Beati mortui qui in domino moriuntur dne
22.–23. 10. 2009 (organizace a vedení J. Roháček). V nakladatelství Artefactum (viz)
byl vydán souborný sborník 5. a 6. zasedání z let 2006–2007 (ed. J. Roháček), na
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který byla získána dotace ediční rady AV ČR. Započala příprava 9. zasedání,
plánovaného na 21.–22. 10. 2010 a 10. zasedání na podzim 2011. Dále započaly
redakční práce na sborníku 7. a 8. zasedání.
Pracoviště nadále vyvíjelo i disciplinární pedagogickou činnost, v roce 2009 to byla
semestrální přednáška epigrafika na FF UJEP, FF JCU am FF UK (J. Roháček).
Pracoviště udržuje kontakty a spolupracuje s řadou vedoucích zahraničních institucí,
nejúžeji pak s Epigraphisches Forschungs- und Dokumentatioszentrum (LudwigMaximillians-Universität München) a Association for Central European Cultural
Studies. Dále pracoviště zajišťuje vydávání ediční řady Epigraphica et sepulcralia
(viz).
Pro odbornou veřejnost je k dispozici studovna epigrafické dokumentace, Husova 4,
Praha 1. č. 105a, po předchozí domluvě.
Servisní oddělení ústavu
Řešení těchto výzkumných
odděleními ústavu

úkolů

je

podporováno

následujícími

servisními

Knihovna
Na konci roku 2009 dosáhl knihovní fond počtu 79 040 svazků knih, katalogů a
časopisů. Celkový přírůstek činil 990 svazků. Koupí byla získána zhruba polovina
přírůstků, téměř celá druhá polovina byla získána výměnou a dary. Knihovna
uskutečňuje výměnu se 117 zahraničními institucemi. V roce 2009 odebírala celkem
218 titulů časopisů, z toho 88 zahraničních. Mezi významné přírůstky fondu patří
zejména soupis světových grafických sbírek The Illustrated Bartsch. V r. 1990 získala
knihovna výměnou s International Foundation for Art Research (New York) 76 sv.
tohoto soupisu. Díky podpoře Samuel H. Kress Foundation dostáváme průběžně
další vyšlé svazky, nyní prostřednictvím Institute for Art Research and
Documentation se sídlem v Norwalku. V r. 2009 obsahovala řada již 105 svazků. K
dalším významným položkám fondu patří např. 34 svazků The Dictionary of Art, ed.
J. Turner a 40 svazků BHA: Bibliography of the History of Art.
Knihovna poskytuje služby všem zájemcům z řad odborné veřejnosti a studentů.
Celkem je registrováno 1703 uživatelů, v roce 2009 ji navštívilo 4307 čtenářů, z toho
1930 studentů; bylo vypůjčeno 1756 knih a 12 867 svazků bylo poskytnuto
prezenčně. Meziknihovní výpůjční službou bylo poskytnuto 26 svazků a xerokopií a
vyřízeno 43 žádostí pracovníků ústavu.
Čtenáři mají k dispozici studovnu, kde se nachází základní literatura včetně
oborových i všeobecných slovníků a část fondu časopisů, které jsou nejvíce
využívány. Jsou zde také dostupné všechny časopisy docházející v aktuálním roce a
výstavka nových přírůstků. K vyhledávání slouží hlavně jmenný lístkový katalog knih,
katalog periodik, částečně předmětový katalog a elektronická databáze, kde jsou
souběžně zpracovávány přírůstky od roku 1993. Jmenný katalog knih a katalog
periodik jsou k dispozici i na internetových stránkách www.udu.cas.cz v naskenované
podobě (zachycují stav do června 1998).
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Ve studovně je umožněn přístup na internet a vyhledávání v elektronických online
databázích (JSTOR, Art Full Text, Scopus, Web of Knowledge, EBSCO, Ulrich’s,
Oxford Reference Online, Manuscriptorium).
Součástí knihovny ÚDU je bibliografické pracoviště. Jeho hlavním úkolem je
zpracování České uměleckohistorické bibliografie v elektronické podobě, která
navazuje na tištěné ročníky 1971–1987 a 1992. Ročníky 1988–1991 a 1993 až do
současnosti jsou průběžně zpracovávány z excerpční základny českých a
zahraničních periodik (asi 350 titulů) a z knih a výstavních katalogů.
Bibliografické pracoviště spravuje obsáhlé lístkové kartotéky autorů, umělců, lokalit a
věcných hesel, jejichž doplňování bylo uzavřeno v polovině osmdesátých let a které
jsou stále využívány vědeckými pracovníky, studenty i odbornou veřejností. V roce
2005 byla zahájena redakce kartoték, která je po letech jejich intenzivního využívání
nezbytná.
Oddělení dokumentace
Během roku 2009 se pracovníci oddělení věnovali dokončení stěhování
dokumentačních fondů z depozitáře v Legerově ul. Hlavní důraz byl kladen na úpravy
nově získaných prostor v hlavním sídle ÚDU v Husově ul. a přípravu nové badatelny.
Badatelský provoz pro veřejnost probíhal s technickými omezeními průběžně.
Pracovníci oddělení rovněž vyřizovali řadu písemných a telefonických dotazů a
poskytovali spravovaný materiál na výstavní akce.
V roce 2009 probíhalo pořádání jednotlivých fondů, pokračovala vědecká
katalogizace grafické sbírky (Š. Vácha). Pro tisk byl připraven a do ediční rady AV
ČR předán sborník semináře Zdeněk Wirth pohledem naší doby, který oddělení
pořádalo ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS v předchozím roce
(editoři J. Roháček, K. Uhlíková). Podporu ediční rady získala edice soupisu
Ledečska z pozůstalosti Archeologické komise ČAVU K. Uhlíkové a J. Sommera
(NPÚ).
Jiří Roháček byl autorem koncepce a moderátorem sekce Písemné prameny
v dějinách umění na 3. sjezdu historiků umění (Praha 24.–25. 9. 2009) a
stejnojmenného návazného zasedání na půdě ÚDU 12. 11. 2009.
Nejdůležitějším úkolem oddělení se stal v roce 2009 projekt Resurrected Treasure
(Instrumentarium for the Historical Photography Fund Processing), podporovaný
grantem Finančních mechanismů EHP a Norska (subprojekt Fondu pro podporu
výzkumu NVF o.p.s.), na kterém se podílejí J. Roháček, M. Krummholz a P. Trnková.
Cílem 18 měsíčního projektu je vytvoření obecně přenositelné metodologické a
faktografické základny pro zpracovávání historické fotografické dokumentace.
Materiálovou základnou výzkumu jsou i v evropském měřítku jedinečné fondy
historické fotografie oddělení. V rámci projektu bude modelově inventarizačně,
konzervačně a interpretačně zpracován vybraný vzorek materiálu v počtu 22 tisíc ks,
včetně účelové digitalizace a konzervace. Nedílnou součástí projektu je několik
konferenčních akcí, které umožní sdílení informací. Na projektu spolupracuje norské
národní muzeum pro fotografii Preus museum v Hortenu a Seminář dějin umění
Masarykovy university v Brně.
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Pro veřejnost je v současné době k dispozici studovna Husova 4, Praha 1, č. 214,
úterý a čtvrtek 9.00–13.00 středa 12.00–16.00.
V rámci oddělení působí Pracoviště pro epigrafická a sepulkrální studia pod vedením
J. Roháčka (viz).
Fototéka
Fond fototéky obsahuje přes 150 000 souborů negativů, diapozitivů, fotografií, scanů
a digitálních fotografií, který se průběžně rozšiřuje. Tematicky je zaměřen především
na bohemika a na díla světového umění na českém území a je převážně vytvářen
předními fotografy zabývajícími se dokumentací výtvarného umění. Tato fotografická
dokumentace slouží přednostně pro vědeckou činnost ústavu a pro odborné
publikace, na nichž se pracovníci ÚDU podílejí.
Významnou součástí fototéky jsou fotografie na dokumentačních kartách, rozdělené
do oddílů zahrnujících architekturu, malbu, sochařství, iluminované rukopisy a
umělecké řemeslo. Tento fond a originální fotografická díla jsou přístupna pouze
prezenčně k badatelským účelům, s možností kopírování.
Fond fototéky je postupně digitalizován, ukládán na discích DVD a zapisován do
databáze programu Claris File MAKER. Ke konci roku 2009 obsahovala databáze
107.770 zápisů (po eliminaci 18.000 přednáškových diapozitivů 24x36), z nichž
24.170 tvoří obrazové soubory.
Digitální podobu fotografických děl zapůjčuje fototéka k publikování na základě
písemné žádosti podle platného ceníku a po podepsání smlouvy o zapůjčení. Ke
studijním účelům poskytuje za úplatu tisky digitalizovaných děl.
Na pracovišti je uložen ikonografický rejstřík ICONOCLASS System (Haag) a
mikrofiše marburské a kolínské fototéky (MARBURG INDEX, Marburg).

II. Informace o změnách zřizovací listiny:
V roce 2009 nedošlo k žádným změnám ve zřizovací listině ÚDU AV ČR.

III. Hodnocení hlavní činnosti:
ÚDU AV ČR v roce 2009 pokračoval v systematickém zpracování dějin architektury
v českých zemích, jehož výsledkem byla velká publikace v nakladatelství Paseka, i
menší knížka o českém kubismu v japonštině, a řada statí a studií. Významné
výsledky doma i v zahraničí byly publikovány ze středověkého umění, na rok 2010
se připravuje výstava a vědecký katalog „Královský sňatek“ . Eliška Přemyslovna a
Jan Lucemburský 1310. – 1310–2010 k 700. výročí nástupu Lucemburků na český
trůn. Pokračoval grantový projekt Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích,
část I: Barokní nástěnná malba v kontextu monastické architektury, a část II:
Giacomo Tencalla a objednavatelský okruh 70.–80. let 17. století. Přípravy na
výstavě, katalogu a mezinárodní konferenci Hans von Aachen (1552–1615):
Hofkünstler in Europa se Suermondt-Ludwig-Museum Aachen, a práce na výstavě,
katalogu a konferenci o Karlu Škrétovi pro rok 2010 ve spolupráci s Národní galerií v
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Praze. Ústav zorganizoval a podílel se na konferenci a výstavě Tělo a tělesnost
v české výtvarné kultuře 19. století v Plzni. Pracovníci oddělení 20. století se zabývali
přípravou velké výstavy o asambláži pro Moravskou galerii v Brně, připravili výstavy a
katalogy o Karlu Teigovi, Janu Autengruberovi a českém kubismu. Pokračují práce
na dějinách českého výtvarného umění pro zahraničí. Oddělení umělecko-historické
topografie se v roce 2009 soustředilo na revizi a doplňky rukopisu Umělecké památky
Prahy V. 1–2. Dva poslední díly půjdou do tisku v 1. pololetí roku 2010 a tím bude
celý projekt uzavřen. V rámci řady Umělecké památky Moravy a Slezska pokračovaly
práce na dokončení 3. svazku (O–P) na hesle Olomouc a byla pořizována plánová
dokumentace vybraných památek v oblasti velké Ostravy.

a) Nejvýznamnější výsledky:
Kratochvíl, P. a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české – tématická řada: Architektura,
nakl. Paseka 2009, 808 s.
Kniha navazuje na rozsáhlý projekt Velkých dějin zemí Koruny české, který má nová
tematická řada doplnit o jednosvazkové souhrnné dějiny jednotlivých oborů. Svazek
věnovaný architektuře, zpracovaný kolektivem autorů ÚDU AV ČR, zahrnuje celé
období počínaje stavbami Velkomoravské říše po naši současnost. Soustřeďuje se
na klíčová díla a tvůrce, které interpretuje v kontextu širšího kulturního vývoje
českých zemí. Takto souborně představené dějiny domácí architektury zde vycházejí
poprvé od roku 1961.
2. Vácha,Š.: Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und
des Barock. Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation
Kaiser Ferdinands II. in Böhmen, Praha Artefactum 2009.
Obraz panovníka v sakrálním obraze v době protireformace a baroka. Ikonologický
výzkum panovnické reprezentace císaře Ferdinanda II. V Čechách Der Herrscher
auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock Eine
ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands
II. in Böhmen
Zobrazování panovníka na potridentském sakrálním obrazu představuje zvláštní,
dosud souvisle neprozkoumaný fenomén umění raného novověku. Autor
předkládané knihy jej klade do vztahu se soudobou, nebývale vystupňovanou
panovnickou aktivitou na poli církevního patronátu a s potřebou panovníka po
dostatečně viditelné osobní reprezentaci v sakrálním prostoru. Hlavní pozornost – se
zřetelem na české prostředí a na problematiku Pietas austriaca – obrací k císaři
Ferdinandovi II., jehož duchovní formace, osobní zbožnost a náboženská politika se
výrazně projevily v jeho ikonografii a veřejném obrazu. Zvlášť patrné je to na dvou
uměleckých dílech – nástěnné malbě v katedrále sv. Víta (1631) a hlavním oltářním
obrazu v kostele Panny Marie Vítězné (1641) v Praze. Důkladně je pojednána jejich
ikonografie, vylíčeny okolnosti vzniku na pozadí soudobých stavebních dějin obou
chrámů. Závěrečná interpretace se opírá o podrobný výzkum významné náboženské
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slavnosti v Praze, kterou byla každoroční připomínka vítězství katolíků nad
protestanty v bitvě na Bílé hoře. Kniha obsahuje též dosud nepublikované prameny,
které mají vztah nejenom k tématu, nýbrž přinášejí i nové poznatky obecně k
církevním dějinám Čech.
3. Bydžovská, L. – Srp, K., Karel Teige a typografie: Asymetrická harmonie
Spolupráce na výstavě a katalogu, vlastní text podrobně zpracovává Teigův
avantgardní přístup ke knižním a časopiseckým úpravám v době vrcholného
Devětsilu, od Nezvalovy Pantomimy (1924) po tři ročníky ReDu (1927–1931), a
zasazuje Teigovu tvorbu do evropských souvislostí.

b) Mezinárodní spolupráce
a) Vzkříšený poklad Instrumentarium pro zachování fondu historické fotografie.
Resurrected Treasure (Instrumentarium for the Historical Photography Fund
Processing), reg. Č. ACZ004620016, projekt podporovaný Finančním mechanismem
EHP a Norskem, s příspěvkem státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím
Fondu pro podporu výzkumu Národního vzdělávacího fondu. Vypracování manuálu
technických řešení k zachování souboru fotografií z 19. století z fondu UDU AVČR,
jejich výběr a digitální prezentace.
b) Barokní nástěnná malba ve střední Evropě Baroque Ceiling Painting in Central
Europe. IV. mezinárodní zasedání Výzkumné skupiny pro barokní nástěnnou malbu
ve střední Evropě: Nástěnná malba v monastické kultuře IV. International Session of
The Research Group for Barouque Ceiling Painting in Central Europe: The Ceiling
Painting in Monastic Culture. Workshop Praha.
c) Universität Wien – Österreichische Akademie der Wissenschaften – Technische
Universität Wien. Albrechtscodex. Der Codex 7853 in der Österreichischen
Nationalbibliothek Wien. Kommentiere Erstedition Albrechtův Kodex 7653
v Rakouské národní knihovně. Příprava kritického vydání kodexu.
d) Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein – Kunstverein Ludwigshafen am
Rhein. Gegen jede Vernunft. Surrealismus Paris – Prag (kat. výst.), Wilhelm-HackMuseum, Ludwigshafen am Rhein – Kunstverein, Ludwigshafen am Rhein, 14. 11.
2009 – 14. 2. 2010. Příprava výstavy a katalogu.
e) Museum Langenargen am Bodensee. Josef Winterhalder d. J. (1743–1807),
nejlepší Maulbertschův žák z Schwarzwaldu. Příprava výstavy a katalogu
f) Zelená architektura.cz, repríza výstavy v Berlíně (květen 2009) a v Brémách
(červen 2009), autor P.Kratochvíl.
g) Umělecká výměna mezi Prahou a Ludwigsburgem Künstlerischer Austausch
zwischen Prag und Ludwigsburg. Mezinárodní pracovní setkání připravené Ústavem
dějin umění AV ČR v rámci připravovaného projektu, zaměřeného na umělecké
kontakty mezi českou metropolí a rezidencí württemberských vévodů na počátku 18.
století.
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h) “Baroque Ceiling Painting within Monastic Culture”, mezinárodní pracovní setkání
připravené Ústavem dějin umění AV ČR u příležitosti čtvrtého zasedání Mezinárodní
pracovní skupiny pro barokní nástěnnou malbu ve střední Evropě (Research Group
for Baroque Ceiling Painting in Central Europe), Praha 16.–17. října 2009.
ch) Dialog barvy a zvuku. Dílo M. K. Čiurlionise a jeho současníků Spalvu ir garsu
dialogai. Mikolajus Konstantino Čiurlionio ir amžininku kuryba. Dialogues of Colour
and Sound. Works by Mikolajus Konstantinas Čiurlionis and his Contemporaries.
Lithuanian Art Museum, Vilnius. Příprava výstavy a katalogu.

c) Spolupráce na organizaci výstav
Umění české reformace (1380–1620). Pražský hrad 2009–2010
výstava
Správa Pražského hradu
Amerika k sežrání, Schwarzenberský palác, Národní galerie v Praze, Praha 14. 7. –
26. 10. 2009
výstava, katalog
Národní galerie v Praze
Voskové portrétní medailony Claudie Medicejské a Federica Ubalda della Rovere,
Obrazárna Pražského hradu, září listopad 2009
výstava
Kancelář Pražského hradu
Karel Teige – Asymetrická harmonie
výstava, katalog
Muzeum umění Olomouc, Galerie hlavního města Prahy 2009
Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy
výstava, katalog
Arcidiecézní muzeum Olomouc 2009
Jan Autengruber 1887–1920, Západočeská galerie v Plzni 8. 10. – 25. 11. 2009
výstava, katalog
Západočeská galerie v Plzni
Český kubismus 1910–1925 ze sbírek. Západočeské galerie v Plzni 8. 10. 2009 –
31. 1. 2010
výstava, katalog Západočeská galerie v Plzni

d) Ocenění
Mgr. Ivo Purš získal cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení
programových a grantových projektů, za vědecký výsledek: Výzkum knihovny
Ferdinanda Tyrolského – kulturně historické a uměleckohistorické aspekty.
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e) Projekty podporované granty
Ressurected Treasure. Instrumentarium for the Historical Photography Fund
Processing. (2009–2010) The Financial Mechanisms of European Economic
Area and Norway (FMs EEA/Norway) and The National Training Fund (Research
Support Fund block grant)
No. A/CZ0046/2/0016. 2009 - 2010
1. 7. 2009 byly zahájeny práce na projektu, podporovaném grantem Finančních
mechanismů EHP a Norska, zprostředkovaném Národním vzdělávacím fondem
o.p.s.
Cílem 18měsíčního projetu je vytvoření obecně přenositelné metodologické a
faktografické základny pro zpracovávání historické fotografické dokumentace.
Materiálovou základnou výzkumu jsou i v evropském měřítku jedinečné fondy
historické fotografie Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i. V rámci projektu bude modelově
inventarizačně, konzervačně a interpretačně zpracován vybraný vzorek materiálu
v počtu 22 000 ks, včetně účelové digitalizace. Nedílnou součástí projektu je několik
konferenčních akcí, které umožní sdílení informací.
Na projektu spolupracuje norské národní muzeum pro fotografii Preus museum v
Hortenu a Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně.

f) Granty Akademie věd České republiky
Petr Kratochvíl
Současná architektura a její témata (2007–2009)
IAA800330701
Byl dokončován text závěrečné publikace. Úvodní studie analyzuje aktuální vývoj
architektury na půdoerysu několika klíčových problémů: Vztah soukromé a veřejné
sféry; vztah nové architektury a historického prostředí; koncept udržitelného stavění;
problém techniky; hledání řádu ve fragmentovaném světě. Katalogová část zahrnuje
interpretaci vybraných domácích staveb z posledního desetiletí. Dokončení projektu
bylo Grantovou agenturou prodlouženo do konce března 2010.
Ivo Purš
Analýza vědeckých a kulturně historických aspektů lékařské alchymie Michaela
Maiera na základě jeho dvou unikátně dochovaných knih tištěných v Praze
roku 1609 (2007–2009),
Michael Maier (1569–1622) patřil k nejvýznamnějším postavám na pomezí vědy,
filosofie a umění v prostředí dvora císaře Rudolfa II. Proslul knihami o alchymii s
umělecky cennými mědiryty. Byl vzděláním lékař a o alchymii se zajímal výlučně
z tohoto hlediska, proto též odmítal alchymii jako snahu o výrobu zlata. Za pobytu
v Praze vydal dvě knihy, které se zachovaly jen v Kodaňské královské knihovně: De
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Medicina Regia seu Coelidonia (jeho životopis a popis laboratorní práce);
Hymnosophia, seu meditatio laudis divinae (mystické básně oslavující alchymický
lék). Cílem projektu je obě knihy podrobit mezioborovému výzkumu z hlediska dějin
chemie, lékařství, umění a kulturní historie. Jde o doposud nezpracované, vzácné a
mimořádně vypovídající bohemikální prameny, které podstatně rozšíří naše poznatky
o vědeckém prostředí dvora císaře Rudolfa II. Studie o obou knihách bude
provázena jejich edicí a doplněna o ukázky některých souvisejících Maierových
dopisů a miscellaneí.
Ivo Purš
Rudolfínská alchymie a Rosarium philosophorum Jaroše Griemillera z Třebska
(2009–2011)
IAA800330901
Cíle grantového projektu: 1) syntetické zpracování tématu rudolfínské alchymie na
základě dosavadních poznatků a nových rešerší, které bude zohledňovat kontext
dobové kultury a sociální a ideové vazby, do nichž tématika alchymie vstupovala. 2)
kritické vydání a komentář nejvýznamnějšího bohemikálního dokladu rudolfínské
alchymie, rukopisu Jaroše Griemillera z Třebska Rosarium philosophorum.
Výsledkem budou dvě publikace: První s názvem Rudolfínská alchymie, na níž se
podílí mezinárodní kolektiv autorů, bude publikována v nakladatelství Artefactum
Ústavu dějin umění AV ČR koncem roku 2010. Druhou publikací a závěrečným
výstupem grantu bude v roce 2011 kritické vydání rukopisu Jaroše Griemillera
z Třebska Rosarium philosophorum (NK ČR XVII.E.77), provázené studií zabývající
se textem i umělecky významnou ikonografií rukopisu.

Michal Šroněk
Obrazy jako nástroje katolické konfesijní polemiky v českých zemích v období
1550–1650 (2009–2012)
č. IAA800330902
V roce 2009 jsem se při řešení úkolu zaměřil na studium a přípravu edice
teoretických spisů o obrazech, které vyšly v Čechách na počátku 17. století jako
odpověď na tematicky podobně zaměřené publikace produkované nekatolíky. Další
část práce se týkala objednavatelů z řad členů panovnického dvora a jejich fundací
v pražských kostelích. Souběžně jsem se zaměřil na pořizování fotografické
dokumentace pro chystanou publikaci.

g) Grantová agentura České republiky
Martin Mádl
Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích I: Nástěnná malba
v kontextu monastické architektury (2008– 2010)
408/08/0745
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Projekt vytváří podklady pro první díl korpusu barokních nástěnných maleb na území
ČR. Předmětem výzkumu jsou barokní nástěnné malby v klášterech benediktinů,
cisterciáků a premonstrátů. Zaměřuje se na dokumentaci nástěnných maleb, archivní
studium a komplexní interpretaci maleb, zohledňuje jejich vztah k funkci
architektonického prostoru, k liturgickému a ceremoniálnímu provozu, k řádové
spiritualitě, vzdělanosti, kulturní a historické identitě jednotlivých klášterních komunit.
Martin Mádl
Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích II: Giacomo Tencalla a
objednavatelský okruh 70.—80. let 17. století, (2009–2011)
408/09/0949
Projekt podpořený GA ČR „Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích II:
Giacomo Tencalla a objednavatelský okruh 70.–80. let 17. století “ (č. 408/09/0949)
pro léta 2009–2011, vytváří druhý díl korpusu barokních nástěnných maleb na území
ČR. Předmětem výzkumu jsou barokní nástěnné malby ve šlechtických sídlech a
sakrálních stavbách v Čechách a na Moravě, které vytvořil malíř Giacomo Tencalla a
umělci v okruhu architekta Antonia Porty. Projekt zohledňuje význam šlechtických
objednavatelů z rodu Lobkoviců, Černínů, Slavatů, Štěrnberků, Dietrichsteinů a
Kaplířů ad.
Tomáš Winter
Primitivismus v českém výtvarném umění a teorii 1850–1950, (2008–2010)
408/08/P490
Grantový projekt se soustřeďuje na sledování koncepce primitivismu v českém
výtvarném umění a teorii v letech 1850–1950. Na základě využití nových
metodologických přístupů ukazuje povahu primitivistického diskursu u českých
moderních umělců, jeho koloniální, rasové a další stereotypy. Současně odhaluje
jeho kořeny v textech etnografického a cestopisného charakteru 2. poloviny 19.
století. Vedle toho soustřeďuje pozornost na konkrétní výtvarná díla, která
s primitivismem bezprostředně souvisí. Detailněji se zaměřuje také na obsah a
charakter mimoevropských sbírek českých umělců.

h) Grantová agentura Univerzity Karlovy
Lenka Panušková
Výzkum středověkých iluminovaných rukopisů nečeského původu v našich
sbírkách. Ikonografie stvoření světa v dané skupině. UK 57207/2007, Doba
řešení 2007-2009.
Projekt řeší otázku nebohemikálních středověkých rukopisů s důrazem na
znázornění stvoření světa. Tímto přispívá k znovuotevření otázky ikonografie
hexameronu v knižní malbě. V tomto rámci došlo k vytvoření seznamu rukopisů
obsahujících dané téma a dále k jejich zařazení dle ikonografických specifik.
Lenka Panušková
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Velislavova bible a ikonografické vlivy západoevropské knižní malby na
soudobou iluminátorskou tvorbu v Čechách. UK 84709/2009 Doba řešení 20092011.
Projekt se pokouší nově nahlížet na tento nejznámější rukopis první poloviny 14.
století. Cílem je poukázat na ikonografické specifika některých iluminací a najít
relevantní paralely v soudobé západní knižní malbě. Další součást projektu tvoří
připravovaná edice průvodních textů k jednotlivým iluminacím.

i) Publikační činnost
Časopisy
Umění
Lenka Bydžovská (vedoucí redaktorka) Dagmar Nárožníková 50 % (výkonná
redaktorka) Taťána Petrasová (redaktorka zpráv a recenzí) Jiří Roháček, Tomáš
Winter (redaktoři)
Dvouměsíčník Umění vychází v ÚDU od roku 1953 jako recenzované periodikum a
navazuje na tradici časopisu téhož jména vydávaného nakladatelem Janem Štencem
od roku 1918. Zabývá se převážně dějinami českého a středoevropského výtvarného
umění od raného středověku po současnost, zveřejňuje také příspěvky s
mezinárodním záběrem a metodologické studie. Vedle původních prací domácích a
zahraničních badatelů přináší neznámé archivní dokumenty, zprávy a recenze.
Polovina textů je publikována ve světových jazycích, především v angličtině a
němčině. Časopis je určen jak odborníkům (mezi odběratele patří četné zahraniční
vědecké knihovny), tak širší kulturní veřejnosti. Na internetových stránkách Umění
lze nalézt obsah jednotlivých čísel, resumé článků v češtině i angličtině, původní
české verze přeložených článků a další aktuální informace (http://www.umeni-art.cz).
Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge,
http://apps.isiknowledge.com), Scopus (http://www.scopus.com), EBSCO
(http://www.ebscohost.com) a European Science Foundation (European Index for the
Humanities – ERIH, http://www.esf.org).
Estetika: The Central European Journal of Aesthetics
Tomáš Hlobil (vedoucí redaktor)
Zoltán Papp (zástupce vedoucího redaktora)
Tereza Hadravová, Jakub Stejskal, Josef Šebek, Štěpán Kubalík (redaktoři)
Recenzovaný časopis Estetika: The Central European Journal of Aesthetics vychází
od roku 1964. Od roku 2008 vydává dvakrát ročně příspěvky výlučně v angličtině a
němčině. Na vydávání se podílejí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Eötvös Loránd University v Budapešti, Univerzita Komenského v Bratislavě a
University of Gdańsk. Časopis publikuje původní práce domácích a zahraničních
badatelů z estetiky, filozofie, psychologie a teorie umění. Pravidelně obsahuje oddíl
Středoevropská estetika zahrnující komentované překlady opomíjených statí
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středoevropských autorů a recenzní rubriku. Časopis má mezioborový ráz, je určen
zejména odborníkům: estetikům, filozofům, představitelům jednotlivých uměnověd
včetně literární vědy. Na internetových stránkách Estetiky lze nalézt obsah
jednotlivých čísel, resumé článků v angličtině a další aktuální informace
(http://aesthetics.ff.cuni.cz).
Nakladatelství ARTEFACTUM
Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II.
Lubomír Konečný a Beket Bukovinská (editoři)
Studia Rudolphina: Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. je
vydáván jednou ročně od roku 2001. Obsahuje texty dvou až tří přednášek, které
byly předneseny v rámci cyklu “Collegium Historiae Artium” (mezi nimi jsou výsledky
studijních pobytů “Kateřina Dušková Memorial Felows”). Každé číslo dále obsahuje
několik kratších příspěvků v části nazvané “Prima Idea”, a různě zaměřenou
speciální bibliografii. V roce 2008 byla zavedena rubrika “Info”, která přináší aktuální
informace o konferencích, které jsou relevantní pro rudolfínské bádání.
Nakladatelství ARTEFACTUM vydalo v roce 2009 následující publikace:
Štěpán Vácha
DER HERRSCHER AUF DEM SAKRALBILD ZUR ZEIT DER GEGENREFORMATION UND DES
BAROCK
Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser
Ferdinands II. in Böhmen.
Praha 2009, ISBN 978-80-86890-23-4, Cena: 350,- Kč, Náklad: 300 ks, 352 s.,
Tisk: JPM Tisk Praha, Vydání: I., Jazyk: němčina
Jiří Roháček (ed.)

EPIGRAPHICA & SEPULCRALIA II.
Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných
Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006–2007
Praha 2009, ISBN 978-80-86890-19-7, Cena: 280,- Kč, Náklad: 300 ks, 448 s.
Tisk: JPM Tisk Praha, Vydání: I., Jazyk: čeština, němčina, angličtina

j) Vysoké školy
Ústav dějin umění společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s
Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a s Filozofickou fakultou
Masarykovy univerzity v Brně je akreditován k doktorskému studijnímu programu
Obecná teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Dějiny výtvarného umění
k výchově doktorandů. Pracovníci ÚDU vyučují v bakalářském, magisterském i
doktorandském studiu; vedou diplomní a dizertační práce. Doktorandi, jejichž školiteli
jsou pracovníci ústavu, se podílejí na jeho práci.
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