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Uměleckohistorická společnost 

 

Těžiště celoroční činnosti výboru UHS spočívalo stejně jako v minulých letech v soustavné aktivitě 
vzhledem k praktické i koncepční kulturní politice státních a samosprávných orgánů. Podáváním posudků 
a stanovisek jsme se jako zástupci odborné veřejnosti účastnili mj. tvorby koncepce národní kulturní 
politiky (MKČR). Aktivně jsme se podíleli na veřejném jednání o kulturní politice města Prahy (ve věci 
Galerie a Muzea hl.m.Prahy); předsedkyně UHS byla jmenována členkou výberové komise na ředitele 
GHMP a vystupovala na toto téma i v médiích. V tomto směru budeme pokračovat i v budoucím roce, 
kdy se chceme zaměřit na veřejnou diskusi o "vědeckých oborech podporujících národní identitu" a na 
problémy ve vztahu zřizovatele ke kulturním institucím veřejné služby, pokud k nim přistupuje z úzce 
manažerského a ekonomicko-správního hlediska. 
Jako každý rok zprostředkovala UHS již 16. ročník Stipendia Alfreda Badera pro výzkum malířství 17. 
století - dosud jediné soustavné soukromé finanční podpory pro dějiny umění u nás (viz 

http://www.dejinyumeni.cz/Bader). 
Již v druhé polovině letošního roku jsme začali s přípravami 3. sjezdu historiků umění, který se bude 
konat příští rok v září. Poprvé jej připravujeme ve spolupráci s Umeleckohistorickou spoločnosťou 
Slovenska. 
V závěru roku jsme inovovali a obohatili webové stránky UHS. Chtěli bychom z nich vybudovat ústřední 
informační uzel oboru dějin umění v ČR, proto jsme spustili mailing list. 

PŘEHLED VÝSTUPŮ 

• Publikační činnost 

http://www.dejinyumeni.cz/


Časopis národní 

1. Bulletin UHS 

Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, 
Počet čísel: 2, Recenzováno: NE, ISSN: 0862-612, WWW: http://dejinyumeni.cz/?p=55 

• Konference a semináře 

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní 

1. Mádl, Martin: Klášter Plasy - vyhlídky do budoucna 

Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - regionální, Náplň: odborná, Místo 
konání: Praha, Ústav dějin umění, Doba konání: 3. prosince 2008, Jazyky: český, Počet 
příspěvků: 8, Celkový počet všech účastníků: 35, Počet všech aktivních účastníků: 15 

2. Využití historických budov pro muzejní a galerijní účely 

Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, 
Místo konání: Praha, VŠUP, Doba konání: 15. dubna 2008, Jazyky: český, Počet příspěvků: 4, 
Celkový počet všech účastníků: 45, Počet všech aktivních účastníků: 5 

• Pořádané akce 

Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům 

1. Cena Josefa Krásy 

Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo 
konání: Praha, UPM, Doba konání: 15. dubna 2008 
17. ročník ceny pro badatele mladší 40 let za mimořádný vědecký výkon; letos obdržel Martin Mádl. 

2. Cena UHS 

Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo 
konání: Praha, UPM, Doba konání: 15. dubna 2008 
7. ročník ocenění význmaných historiků umění za celoživotní dílo; obdržel Petr Wittlich. 
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