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Předseda společnosti prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. 

Počet členů 221 

Členský příspěvek 300 Kč 

Členský příspěvek redukovaný 150 Kč 

WWW stránky http://www.dejinyumeni.cz  

Knihovna NE 

Bulletin alespoň 1x ročně ANO 

Bulletin častěji 1x ročně ANO 

Uměleckohistorická společnost 

 
Činnost Uměleckohistorické společnosti v roce 2020 poznamenala epidemie koronaviru, ale aktivity UHS 
tím zastaveny nebyly. Valná hromada UHS 11. 9. 2020 v Národním technickém muzeu rozhodla o 
tématu VI. sjezdu UHS v roce 2021 ("Infrastruktury (dějin) umění"), udělila každoroční Cenu UHS a 
Cenu Josefa Krásy a zvolila nový výbor. Výbor se pak na pravidelných schůzích usnesl na sekcích sjezdu 
a shodl se na místě konání, kterým bude Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Výbor navázal 
styk s představiteli fakulty, děkanem doc. Pavlem Mrkusem a vedoucím katedry teorie a dějin umění 

prof. Michalem Kolečkem, zvolil sjezdový výbor a započal organizaci tohoto sjezdu. 
Reprezentant UHS dr. Radim Vondráček zasedal v Garanční radě Národní galerie v Praze v klíčovém 
období, kdy se rozhodovalo o dalším směřování organizace a o výběru generálního ředitele / generální 
ředitelky galerie. Ve výběrové komisi, která posléze doporučila ministrovi kultury tři vybrané kandidáty / 
kandidátky s udáním pořadí, zastupoval UHS prof. Lubomír Slavíček. UHS vydala sborník Tvůrce jako 
předmět dějin umění: pozice autora po jeho "smrti", jakož i 2 nová čísla Bulletinu UHS v tištěné i 
digitální podobě. V rámci valné hromady proběhlo kolokvium o dějinách společnosti, kterého se 
zúčastnili někteří její bývalí předsedové. UHS vydala prohlášení k některým aktuálním kauzám v oblasti 
kultury, mj. k využití rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici a k chystané demolici historické 
nádražní budovy v Nymburce. 

PŘEHLED VÝSTUPŮ 

• Publikační činnost 

Časopis národní 

1. Bulletin UHS 

Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, 
Počet čísel: 2, Recenzováno: NE, ISSN: 1805-612X, WWW: http://www.dejinyumeni.cz 

Webový časopis 

1. Bulletin UHS 

Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Jazyky: český, 
Počet čísel: 2, Recenzováno: NE, ISSN: 1805-3955, WWW: http://www.dejinyumeni.cz 

Sborník 
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1. Petr Jindra, Radim Vondráček: Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po 
jeho "smrti". Sborník 6. sjezdu historiků umění 

Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový počet 
příspěvků: 33, Jazyky: český, Náklad: 400, Počet stran: 324, Recenzováno: ANO, ISBN: 978-80-
88283-35-5 

Jiné publikace a webové stránky 

1. webové stránky Uměleckohistorická společnost 

Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, 
Forma: www stránka, Jazyky: český, Recenzováno: NE, WWW: http://www.dejinyumeni.cz 

• Konference a semináře 

Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní 

1. 30 let existence Uměleckohistorické společnosti - její poslání a role 

Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, 
Místo konání: Národní technické muzeum, Doba konání: 11. 9. 2020, Jazyky: český, Počet 
příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 35, Počet všech aktivních účastníků: 6 

• Pořádané akce 

Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům 

1. Cena Josefa Krásy pro badatele do 40 let 

Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo 

konání: Valná hromada UHS, Technické muzeum Praha, Doba konání: 11. září 2020, 
WWW: http://www.dejinyumeni.cz/valne-hromady/ 
Cenu získala Zuzana Frantová. 

2. Cena UHS za celoživotní přínos dějinám umění 

Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo 
konání: Valná hromada UHS, Technické muzeum Praha, Doba konání: 11. září 2020, 
WWW: http://www.dejinyumeni.cz/valne-hromady/ 
Cenu získal Lubomír Slavíček. 

• Projekty 

Projekty RVS finančně podpořené AV ČR 

1. PhDr. Radim Vondráček: Bulletin UHS 

Zpráva o realizaci: Část nákladů na výboru a distribuci Bulletinu je financována z členských 
příspěvků, podobně jako další aktivity UHS. Podporu na vydávání Bulletinu UHS udělila RVS 
již v minulých letech a bez ní by bylo obtížné časopis udržet. Výdaje na projekt se skládají ze 
služeb charakteru odborné a jazykové redakce textů, grafických prací při přípravě časopisu, 
nákladů na vlastní tisk, poštovného a z nákupu obálek a štítků k rozesílání Bulletinu., Splnění 
cíle: Byla vydána 2 čísla periodika., WWW: http://www.dejinyumeni.cz 

==> Celkový počet výstupů: 8 <== 
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Rostislav Švácha, Kristina Uhlíková 
Zprávu vygeneroval: - 12.6.2021 10:50:26 
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