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Datum staženı́: 22.05.2023
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AV ČR – Akademie věd České republiky / The Academy of Sciences 
of the Czech Republic
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ČMVU – České muzeum výtvarných umění v Praze / The Czech Mu-
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ČSAV - Československá akademie věd / Czechoslovak Academy of 
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UPMS – Umělecké památky Moravy a Slezska / Art Monuments of 
Moravia and Silesia
VČG – Východočeská galerie v Pardubicích / East Bohemian Gallery 
of fine Arts in Pardubice
VŠUP – Vysoká škola uměleckoprůmyslová / Academy of Arts, Archi-
tecture and Design in Prague
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 Stručná historie
V roce 1890 byla zásluhou uměnímilovného architekta Josefa Hlávky založena Česká akademie 
pro vědy, slovesnost a umění, při níž v roce 1893 (opět z Hlávkova podnětu) vznikla Archeolo-
gická 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 umělecko-
historického 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. Prvním ředitelem se stal Vladimír Novotný (1953-
1958), dalším Jaromír Neumann (1959-1969), vystřídaný v době normalizace Sávou Šaboukem 
(1970-1978), po jehož odvolání byl ředitelem jmenován Jiří Dvorský (1979-1990). Dnešní název 
ústavu byl přijat v roce 1990, kdy byl ředitelem Tomáš Vlček (1990-1993). Na další funkční ob-
dobí byl zvolen Vojtěch Lahoda (1993 a znovu 1997); od června 2001 se ředitelem stal Lubomír 
Konečný. Ústav vydává ústřední uměleckohistorický časopis Umění (1953-dosud), od roku 1964 
časopis Estetika; od roku 2001 Studia Rudolphina. Přehled činnosti ústavu v letech 1991-2002 
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.

brief history
The Czech Academy for Sciences, Literature, and Arts was founded in 1890 with the support 
of the architect and art-lover Josef Hlávka. In 1893, the Archaeological Commission was for-
med alongside it (again thanks to Hlávka’s intervention), focusing on research and protection 
of artistic, historical, and both written and oral literary monuments. In 1895, the Commission 
started to catalogue monuments; this project was interrupted in 1937. Continuation of the cata-
loguing project, and support for art history research in general were passed on to the renewed 
Czechoslovak Academy of Sciences. The Institute of Art History was founded in 1953, origi-
nally as Chamber for Theory and History of Art of the Czechoslovak Academy of Sciences. 
In 1958, it became the Institute for Theory and History of Art chaired by Vladimír Novotný as 
its first director (1953–1958), then Jaromír Neumann (1959–1969), who was replaced by Sáva 
Šabouk during the totalitarian regime of the 1970s (1970–1979). After his removal, Jiří Dvor-
ský (1979–1990) held the office of director. The current name of the Institute was adopted in 
1990 under the director Tomáš Vlček (1990–1993). Vojtěch Lahoda was elected director in 
1993 and again in 1997; currently, since June 2001, this position is held by Lubomír Konečný. 
The Institute publishes the art history journal Umění (since 1953), and the journals Estetika 
(since 1964), and Studia Rudolphina (since 2001). The printed Annual Reports and the Archi-
ve of Electronical Documents give an overview of the Institute’s activity between 1991 and 
2002. On the occasion of the Institute’s 50th anniversary, the Institute published the honorary 
volume Ústav dějin umění AV ČR 1953–2003.

 Hlavní dlouhodobé projekty od roku 1990
Předpokladem nového rozvoje činnosti ÚDU byla na počátku 90. let přestavba jeho struktury a pro-
gramu. 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, rudolfínských studiích, při analýze feno-
ménu baroka a umění 19. a 20. století. Uplatňuje se rovněž metoda uměleckohistorických topografií. 
V součinnosti s výzkumným záměrem jsou vydávány časopisy Umění a Estetika, periodikum Studia 
Rudolphina, soubor edicí Fontes Historiae Atrium a publikace v nakladatelství ústavu Artefactum. 
Základní složku odborné práce ÚDU tvoří výzkumné projekty financované prostřednictvím grantů. 
Rámcovým úkolem těchto projektů je přispět k poznání tvůrčích hodnot kulturního dědictví našich 
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zemí, které se v pluralitě metod současných dějin umění a ve světle nových poznatků objevují v ak-
tualizovaných významech a souvislostech. 

Key long-term projects since 1990
In the early 90´s, a reconstruction of the structure and program of ÚDU was a necessary precondi-
tion for its new development. In 1990–1991, the institute became a scientific institution focusing 
on the history of fine arts, the general theory of art and aesthetics and issues related to research in 
architecture and the theory of preservation of monuments. Research works of the institute proceed 
according to the approved research plan. Within the framework of the research plan, questions re-
lated to the development of Czech arts in the context of artistic developments in the world are being 
explored, especially the fields of in medieval art, Rudolfinian studies, the analysis of the Baroque 
phenomenon and the art of the 19th and 20th centuries. The method of art-historian topography is 
applied as well. Umění and Estetika magazines are published in connection with the research plan, 
as well as the Studia Rudolphina periodical, the collection of Fontes Historiae Atrium series and 
publications of Artefactum, the institute’s publishing house. 
The main constituent of ÚDU’s work consists of grant-funded research projects. The framework 
task of these projects is to contribute to the understanding of creative values of the cultural heritage 
of our countries, which, due to the plurality of present-day art history and in the light of new knowl-
edge appear in updated meanings and contexts. 

 Servisní oddělení ústavu / Service Departments
Řešení těchto výzkumných úkolů je podporováno následujícími servisními odděleními ústavu:
Support for the Institute’s projects is provided by its service departments:

Knihovna 
Na konci roku 2005 dosáhl knihovní fond počtu 75345 svazků knih, katalogů a časopisů. Celkový 
přírůstek činil 1267 svazků. Koupí byla získána zhruba polovina přírůstků, téměř celá druhá polo-
vina byla získána výměnou a dary. Knihovna uskutečňuje výměnu se 115 zahraničními institucemi. 
V roce 2005 odebírala celkem 225 titulů časopisů, z toho 91 zahraničních. Mezi významné přírůstky 
fondu patří zejména zakoupení 34 svazků The Dictionary of Art, ed. J. Turner a získání 40 svazků 
BHA: Bibliography of the History of Art.
Knihovna poskytuje služby všem zájemcům z řad odborné veřejnosti a studentů.
Celkem je registrováno 1313 uživatelů, v roce 2005 ji navštívilo 5744 čtenářů, z toho 2725 studen-
tů; bylo vypůjčeno 2378 knih a 17315 svazků bylo poskytnuto prezenčně. Meziknihovní výpůjční 
službou bylo poskytnuto 21 svazků a xerokopií a vyřízeno 39 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 lístko-
vý katalog knih, katalog periodik, částečně předmětový katalog a elektronická databáze, kde jsou sou-
běžně 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).
Ve studovně je umožněn přístup na internet a vyhledávání v elektronických online databázích (Gro-
ve Art Online, Art full Text, 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 excerpč-
ní 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. 

library 
The Library held 75345 items at the end of 2005 – books, catalogues, and journals. During 2005, 
it acquired total of 1267 volumes. Approximately half this number were bought, and almost all the 
remaining volumes were acquired through exchange or donation. The Library engages in exchanges 
of books with 115 institutions abroad. In 2005, the library‘s subscription list contained 224 journals 
including 91 foreign titles. Among the most important library acquisitions were 34 volumes of The 
Dictionary of Art, ed. by J. Turner, and 40 volumes of BHA: Bibliography of the History of Art.
The Library is open to all interested parties, both experts and students. 1313 readers are registered; 
altogether 5744 readers used the library in 2005, among which, 2725 were students. Readers borro-
wed 2378 books out, and studied 17315 items in the reading room. 
All readers have access to the library’s study room, with the open-shelf self-service holding basic 
literature including both general and art history dictionaries, and the most popular periodicals. Re-
aders can find journals from the current year and new book acquisitions exhibited and accessible 
on shelf. A card catalogue is available to readers for enquiries, listed by author, by periodical and 
by subject. Since 1993, new acquisitions are entered onto the electronic database. The catalo-
gue by author and the catalogue of periodicals were scanned and are now available on the web: 
www.udu.cas.cz (updated June 1998).
The reading room provides Internet access, including the opportunity to search electronic online 
databases (Grove Art Online, Art full Text, EBSCO, Ulrich‘s, Oxford Reference Online, Manu-
scriptorium).
There is also a Bibliography section in the Institute’s library. Its main task is to compile Czech Art 
History Bibliography from the years 1971–1987 and 1992 in electronic form. The Bibliography 
section also runs an ongoing project compiling bibliography for the years 1988–1991 and 1993 until 
now, using excerpts from both Czech and foreign periodicals (approximately 350 titles) and from 
books and exhibition catalogues.
The Bibliography section administers comprehensive card catalogues of authors, artists, places and 
subjects, which were completed in the mid-1980s and are still used by the staff, students, and re-
searchers. In 2003, the section began preliminary evaluation aiming at a revised edition of the card 
catalogues, which is much needed after a long period of usage. As the first step to wards digitalisati-
on, editing of the card catalogues will follow completion of this preliminary work.

oddělení dokumentace
Vedoucí: J. Roháček
Pracovníci: J. Marešová, J. Hausenblasová (0,2), J. Lencová (0,4), K. Uhlíková (MD), A. Primusová 
(0,35)
Pomocné vědecké síly: M. Krumholz, M. Maříková, L. Čechová

Oddělení zajišťovalo průběžně dokumentační servis pro ústavní úkoly a pro českou i zahraniční 
badatelskou veřejnost (v roce 2005 sto badatelských návštěv).
Oddělení průběžně zajišťovalo fyzickou ochranu a konzervaci fondů (v roce 2005 dílčí úpravy a re-
organizace depozitářů a zadání mikrobiologické analýzy vzorků z plánové dokumentace – provedl 
Národní archiv, výsledek negativní ve smyslu napadení plísněmi).
Oddělení se v roce 2005 stejně jako v předchozích letech koncepčně podílelo na výstavní činnosti 
(Exil v Praze a Československu 1918–1938, J. Roháček) a zápůjčkami na dalších (např. Pražský 
hrad ve fotografii 1856–1900).
Jako stálý úkol oddělení bylo 2005 konstituováno pracoviště pro epigrafická a sepulkrální studia 
(J. Roháček) s ediční řadou Epigraphica et sepulcralia (viz). Jako temporální úkol oddělení zapo-
čaly práce na edici uměleckohistorické topografie Pardubicka (J. Marešová) a na vydání publikace 
k pražským dveřím v nakladatelství Academia (J. Lencová).
Pracovníci oddělení pokračovali 2005 v převážně počítačové katalogizaci jednotlivých fondů: sbír-
ka plánové dokumentace (J. Lencová), dokončení zpracování osobní pozůstalosti Zdeňka Wirtha (J. 
Marešová), zpracování osobní pozůstalosti Hany Volavkové a Olgy Herbenové (J. Marešová) a Jo-
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sefa Cibulky (M. Krummholz a M. Maříková jako pomocné vědecké síly), dokončení zpracování 
pozůstalosti J. Kotíka a korespondence J. Pečírky (A. Primusová).
Započala generální fyzická inventarizace sbírky plánové dokumentace (J. Lencová, J. Marešová).
V roce 2005 bylo zřízeno Pracoviště pro epigrafická a sepulkrální studia (vedoucí  J. Roháček, 
spolupracovníci: I. Hlobil, J. Chlíbec, I. Muchka, M. Šroněk, J. Marešová)  jako společný úkol 
Oddělení dokumentace a Oddělení uměleckohistorické topografie. Základem byla stávající epi-
grafické dokumentace ÚDU AV ČR. Úkolem pracoviště je badatelská, metodická a dokumentační 
činnost v souvisejících oborech sepulkrální plastiky a středověké a novověké latinské epigrafiky 
jako „pomocné vědy“ dějin umění. Spojení obou okruhů zájmu je dáno v praxi úzkým vztahem 
sepulkrálních a epigrafických artefaktů, kdy sepulkrálie tvoří nejdůležitější skupinu nositelů nápisů 
a nápisy naopak profilující složku výpovědní hodnoty sepulkrálií. Pracoviště rovněž pořádá konfe-
rence k problematice sepulkrálních památek, konané každoročně od roku 2000. Pracoviště vyvíjí 
i pedagogickou činnost, mj. zajišťuje historicky nejrozsáhlejší pravidelný český semestrální kurs 
na Ústavu humanitních studií UJEP. Pracoviště udržuje kontakty a spolupracuje s řadou vedoucích 
zahraničních institucí, nejúžeji pak s epigrafickým centrem mnichovské univerzity.
Pracoviště započalo vydávat nepravidelnou řadu Epigraphica et sepulcralia: Dalibor Prix – Jiří Rohá-
ček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních 
památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 –2004. Praha, Artefactum 2005.

Documentation Department  
Head: J. Roháček
Staff: J. Marešová, J. Hausenblasová (0,2), J. Lencová (0,4), K. Uhlíková (MD), A. Primusová 
(0,35)
Ancillary scientific staff: M. Krumholz, M. Maříková, L. Čechová

The department has been providing on a continuous basis documentation services for the institute’s 
tasks as well as for the Czech and foreign scientific public (one hundred study visits in 2005). The de-
partment has been providing continuously the physical protection and conservation of files (in 2005 
these were partial adaptations and a reorganisation of depositories as well as ordering a microbio-
logical analysis of design documentation samples – performed by the Národní archiv with a negative 
result as for mould infestation).
In 2005, as in previous years, the department participated in exhibition activities as a concept creator 
(Exile in Prague and Czechoslovakia in 1918–1938, J. Roháček) and in other exhibitions by means 
of loans (e.g. The Prague Castle in Photography in 1856–1900).
A Department of Epigraphic and Sepulchral Studies (J. Roháček) was formed in 2005 as a permanent 
research target, with a publication series named Epigraphica et sepulcralia. Works on the series of 
art-historical topography of the Pardubice region (J. Marešová) and on publishing a book on Prague 
doors in Academia publishing house (J. Lencová) commenced as temporary research targets.
In 2005, the department’s staff continue mainly with the computer catalogisation of individual files: 
a collection of design documentation (J. Lencová), the completion of processing the personal inher-
itance of Zdeněk Wirth (J. Marešová), processing the personal inheritance of Hana Volavková and 
Olga Herbenová (J. Marešová) and Josef Cibulka (M. Krummholz and M. Maříková as ancillary 
scientific staff), the completion of processing the personal inheritance of J. Kotík and the correspond-
ence of J. Pečírka (A. Primusová).
The general physical stocktaking of the design documentation collection started (J. Lencová, J. 
Marešová).
In 2005, the Department of Epigraphic And Sepulchral Studies was formed (head J. Roháček, co-
operators: I. Hlobil, J. Chlíbec, I. Muchka, M. Šroněk, J. Marešová) as a common task of the Docu-
mentation department and the Department of Art-Historical Topography. It was based on the existing 
epigraphic documentation of ÚDU AV ČR. The tasks of the Department are exploratory, methodo-
logical and documentation activities in the interrelated fields of sepulchral plastic art and medieval 
as well as modern Latin epigraphics as an “ancillary science” of the history of art. The connection 

of both spheres of interest arises from the close relationship of sepulchral and epigraphic artefacts as 
it exists in practice when sepulchralia form the most important group of inscription carriers and, the 
other way round, inscriptions form a distinctive component of the informative value of sepulchralia. 
The Department also holds conferences on sepulchral monuments, held annually from 2000. The 
Department performs pedagogical activities as well, besides others by providing the historically 
most extensive Czech semestral course at the Ústav humanitních studií of UJEP. The Department 
maintains contacts and cooperates with a number of leading foreign institutions, most closely than 
with the epigraphic centre of the Munich University.
The department started to publish an irregular series of Epigraphica et sepulcralia: Dalibor Prix 
– Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice 
sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 –2004. Praha 2005.

fototéka
fond fototéky obsahuje přes 100 000 souborů negativů, diapozitivů, fotografií, scanů a digi-
tálních 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 zabý-
vajícími 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. Ten-
to fond a originální fotografická díla jsou přístupna pouze prezenčně k badatelským účelům, 
s možností kopírování.
fond fototéky je postupně digitalizován, ukládán na discích CD ROM a zapisován do databáze pro-
gramu Claris file MAKER. Ke konci roku 2005 obsahovala databáze 103 000 zápisů, z nichž bylo 
16 139 doplněno obrazovými soubory. 
Digitální podobu fotografických děl zapůjčuje fototéka k publikování na základě písemné žá-
dosti podle platného ceníku a po podepsání smlouvy o zapůjčení. Ke studijním účelům posky-
tuje za úplatu tisky digitalizovaných děl.
Na pracovišti je uložen ikonografický rejstřík ICONOCLASS System (Haag) a mikrofiše mar-
burské a kolínské fototéky (MARBURG INDEX, Marburg).

photo library
The Photo Library contains a growing collection of more than 100.000 negatives, slides, pho-
tographs, scans and digital photographs, documenting mostly Bohemian art and artworks of 
non-Bohemian origin situated on Czech territory. The images were made by renowned photo-
graphers, specialised in documentation of art. Photographs in the library are available prefe-
rentially to the Institute’s staff and are used in publications, on which the staff participates.  
Divided into sections of architecture, painting, sculpture, illuminated manuscripts and applied 
art, photographs on documentation cards form the most important part of the Photo Library. 
This file and originals of photographs can be studied only in person in the library or copied; 
they cannot be taken out of the library.
Photo Library is currently being digitalised, saved on CD ROM, and recorded in the database Claris 
file MAKER. Towards the end of 2005, the database contained 103.000 records, of which 16139 
were accompanied by image files.
Photographs in digital format can be used for publication upon written request and signature 
of a lending contract. The lease of images for publication follows the current price list. Upon 
payment of a fee, the Photo Library will also print the digitalised images for study purposes. 
There is also an iconography register ICONCLASS System (Haag) and microfiches of the 
Marburg-Cologne photopraphic register (MARBURGER INDEX, Marburg).
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l Lubomír Konečný published in Artefactum, the Institute’s  publishers house, the study Za horou 
najdeš údolí: Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance, Praha 
2005 (Opera minora historiae artium 1). 
l Lubomír Konečný and Michal Šroněk prepared the Bader’s Baroque Symposium I (ÚDU AV 
Czech Republic, Praha, June 14th)
l Petr Kratochvíl prepared the exhibition Jan Hird Pokorný – Czech Architect in New York, (Co-
curator Vlad. Šlapeta), fragnerova galerie in Prague, 19.4. –5.6., fA VUT in Brno, 16.11.–18.12.
l Helena Lorenzová published Hra na krásný život. Estetika v českých zemích mezi lety 1760–1860. 
Praha 2005.
l Společnost Vlastislava Hofmana published in cooperation with ÚDU AVČR the title Vlatislav 
Hofman (1884-1964), English version, (ed. M. Nešlehová) Praha  2005. 
l Dalibor Prix – Jiří Roháček (eds.), published the anthology Epigraphica & Sepulcralia. I. Sborník 
příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV 
ČR v letech 2000 až 2004. Praha 2005 (Artefactum).

 projekty podporované granty / Grant projects

Granty Akademie věd České republiky 
Grants awarded by the Academy of Sciences of the czech Republic

Beket Bukovinská
Kunstkomora Rudolfa II. (2005–2007) 
(spoluřešitel I. P. Muchka)
(reg. č. IAA800330503) 
Cílem grantu je výzkum kunstkomory Rudolfa II. opírající se o podrobný průzkum pramenů a o po-
znatky recentní literatury. Pozornost se soustřeďuje na lokaci kunstkomory, její mobiliář a na sklad-
bu sbírek. Byla vytvořena specializovaná databáze, do které jsou zapracovávány veškeré informace 
z původního rudolfínského inventáře. Výsledky budou podkladem pro publikaci o kunstkomoře 
Rudolfa II.

Beket Bukovinská
The Art chamber of Rudolf II (2005–2007) 
(Joint project with I. P. Muchka)
The target of this grant is the research in the “Kunst” chamber of Rudolf II, stressing a detailed 
research in the sources and information from recent literature. The project is focused on the location 
of the art chamber, its contents, and the structure of collections. A specialized database was created 
where all items of information from the original Rudolfinian mobiliary are entered. The results shall 
form a basis for a publication on the art chamber of Rudolf II.

Milada Studničková
Česká knižní malba doby lucemburské (1400–1437) (2002–2006)
(spoluřešitel: H. Hlaváčková) 
(reg. č. A8033202)
Projekt je zaměřen na zpracování vědeckého katalogu české knižní malby a jejího zařazení do 
evropského kontextu, důraz je kladen na podrobný popis památek a výzkum struktury výzdoby 
ve vztahu k textu. V roce 2005 pokračovaly práce na popisu rukopisů, zpracována byla přede-
vším mimořádně rozsáhlá výzdoba vatikánského rukopisu Historia scholastica  Petra Comestora 
(543 miniatur). Mezi bohemika bylo nově zařazeno několik dosud neznámých rukopisů. Autorka 
se zabývala rovněž otázku zdrojů nového slohového projevu nejvýznamnější iluminátorské dílny 
počátku 15. století (Mistři Martyrologia).  Dílčí poznatky byly publikovány formou přednášek 
a v katalozích výstav.

 ÚDU V Roce 2005

Stručný přehled hlavních aktivit

l Klára Benešovská získala Cenu AV ČR za vědecký přínos k vytvoření stálé expozice „Příběh 
Pražského hradu“ (předána předsedkyní AV ČR Prof. RNDr. Helenou Illnerovou, DrSc. dne 22. 
února 2005). 
l ÚDU publikoval pátý svazek Dějin českého výtvarného umění (V), 1939/1958, ed. Rostislav 
Švácha a Marie Platovská, Praha 2005, s. 271-275. 
l ÚDU se podílel (L. Bydžovská) na výstavě Alfons Mucha, Slovanstvo bratrské, Galerie hl. Města 
Prahy, 26. 10. 2005–8. 1. 2006.
l ÚDU uspořádal s University of Essen mezinárodní kolokvium v rámci společného projektu 
(Cubism, Surrealism and Tradition, ÚDU AV ČR, Praha, 16. 6. 2005).
l Hana Hlaváčková a Milada Studničková se podílely na přípravě katalogu výstavy v Metropolit-
ním muzeu v New yorku Prague, the Crown of Bohemia, 1347–1437, ed.Barbara Drake Boehm and 
Jiří fajt, New york, London 2005.
l Ivo Hlobil se podílel na katalogu výstavy Národní galerie v Praze, Slezsko – perla zemí Koruny 
české, Lehnice – Praha 2006
l Lubomír Konečný vydal v ústavním nakladatelství Artefactum studii Za horou najdeš údolí: 
Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance, Praha 2005 (Opera 
minora historiae artium 1). 
l Lubomír Konečný a Michal Šroněk přípravili Baderovo barokní sympozium I (ÚDU AV ČR 
Praha, 14. 6.)
l Petr Kratochvíl připravil výstavu Jan Hird Pokorný – český architekt v New Yorku, (spolukurátor 
Vlad. Šlapeta), fragnerova galerie v Praze, 19.4. –5.6., fA VUT v Brně, 16.11.–18.12.
l Helena Lorenzová vydala publikaci Hra na krásný život. Estetika v českých zemích mezi lety 
1760–1860. Praha 2005.
l Společnost Vlastislava Hofmana ve spolupráci s ÚDU AVČR vydala publikaci Vlatislav Hofman 
(1884-1964), anglická verze, (ed. M. Nešlehová) Praha  2005. 
l Dalibor Prix – Jiří Roháček (eds.), vydali sborník Epigraphica & Sepulcralia. I. Sborník příspěvků 
ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 
2000 až 2004. Praha 2005 (Artefactum).

THe INSTITUTe of ART HISToRy IN 2005

brief overview of the Institute’s main activities

l Klára Benešovská was awarded the Prize of AV ČR for scientific contribution to the creation of 
“The Story of the Prague Castle” permanent exposition (awarded by Prof. RNDr. Helena Illnerová, 
DrSc., Chairman of the AV ČR on february 22nd, 2005). 
l ÚDU published the fifth volume of Dějiny českého výtvarného umění (V), 1939/1958, ed. Rostis-
lav Švácha and Marie Platovská, Praha 2005, p. 271-275. 
l ÚDU (L. Bydžovská) participated in the exhibition Alfons Mucha, Fraternal Slavdom, Galerie hl. 
Města Prahy, 26. 10. 2005–8. 1. 2006.
l ÚDU held in cooperation with the University of Essen an international colloquium in the frame-
work of a shared project (Cubism, Surrealism and Tradition, ÚDU AV ČR, Praha, 16. 6. 2005).
l Hana Hlaváčková and Milada Studničková participated in preparing the catalogue of an exhibition 
in the Metropolitan Museum of New york - Prague, the Crown of Bohemia, 1347–1437, ed. Barbara 
Drake Boehm and Jiří fajt, New york, London 2005.
l Ivo Hlobil participated in creating the exhibition catalogue of Národní galerie v Praze, Slezsko – per-
la zemí Koruny české (Silesia, the Pearl Among Lands of the Czech Crown), Lehnice – Praha 2006
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Milada Studničková
bohemian book Illumination of the luxembourg period (1400–1437) (2002–2006)
(joint project with H. Hlaváčková)
The project is aimed at the elaboration of a scientific catalogue of Czech book painting and its cat-
egorization in the European contest. A detailed description of monuments is stressed as well as the 
research of the decoration structure in relation to text. In 2005, works on the description of manu-
scripts continued, especially the extraordinarily extensive decoration of the Vatican manuscript His-
toria scholastica by Petr Comestor (543 miniatures) was processed. Several manuscripts, unknown 
by now, were included among the Bohemica. The author also dealt with the question of sources of 
the new stylistic expression of the most important illumination workshop from the beginning of the 
15th century (Masters of Martyrology).  Parts of new findings were published in the form of lectures 
and exhibition catalogues.

Zuzana Všetečková
Výzkum středověkých nástěnných maleb v Čechách a na Moravě 1340–1370 (2003–2005)
(reg. č. IAA8033301)
V průběhu roku 2005 jsem zpracovala nástěnné malby v Broumově – v kostnici u hradeb 
a v kapli v podvěží broumovského klášterního kostela, dům v Českém Krumlově, Radniční ul., 
kostely v Polné, Myšenci, Krči, Starých Prachaticích, Opavě, dominikánském klášteře – kaple 
sv. Václava, v kostelech v Zahrádce, Dalečíně, Černvíru, Vítochově, Drásově, Vimperku – hřbi-
tovní kostel, Čachrově, Hosíně, Doudlebech, Česticích, Radonicích, Dobroměřicích. Napsala 
jsem Úvodní kapitolu, v níž jsem se pokusila stručně charakterizovat dobu vládu Jana Lucem-
burského a Karla IV., pokusila jsem se vysvětlit postupný přechod lineárního slohu v měkký sloh 
60. let a upozornit na rysy, vedoucích ke krásnému slohu na konci 60. let 14. století. Věnovala 
jsem se interpretaci několika méně obvyklých ikonografických motivů, které lze vysvětlit ori-
entací lucemburské dynastie na italskou, francouzskou a německou kulturu, s tím že některé 
ikonografické motivy se zde objevily již dříve (inkarnovaný Logos, panovnický cyklus, Bolest-
ný Kristus). Napsala jsem Závěrečnou zprávu a o výsledcích úkolu jsem informovala vědeckou 
radu ÚDU AV ČR v lednu 2006.       

Zuzana Všetečková
Medieval Mural painting in bohemia and Moravia 1340–1370 (2003–2005)
In the course of 2005, I have processed the paintings in Broumov – the charnel-house by the ram-
parts and in the chapel below the tower of the Broumov cloistral church, a house in Český Krum-
lov, Radniční street, churches in Polná, Myšenec, Krč, Staré Prachatice, Opava, the Dominican 
Monastery – St Wenceslaus Chapel, churches in Zahrádka, Dalečín, Černvír, Vítochov, Drásov, 
Vimperk – the cemetery church, Čachrov, Hosín, Doudleby, Čestice, Radonice, Dobroměřice. 
I wrote the Introductory chapter where I tried to briefly characterize the period of the rule of John 
of Luxembourg and Charles IV, I tried to explain the gradual transition from the linear style to 
the soft style in the 60´s and to highlight the features leading to the beau style at the end of the 
60´s of the 14th century. I was working on the interpretation of some less usual iconographic mo-
tives, which can be explained by the orientation of the Luxembourg dynasty to Italian, french, 
and German culture, though some iconographic motives occurred here earlier (incarnated Logos, 
the sovereign cycle, Christ as the Man of Sorrows). I wrote the final Report on the results of 
the research plan and I informed the scientific council of ÚDU AV ČR of the research results in 
January 2006.       

Helena Lorencová
Dějiny estetického myšlení v Čechách. zapomínané a zapomenutí, část III (2003-2006)
reg. č. A8033404)
Cílem grantu je zmapování estetického myšlení v Zemích koruny české v období od osvícenství do 
konce 19. století.

Helena Lorencová
History of aesthetical thought in bohemia. forgotten thought and forgotten people, part III 
(2003–2006)
The aim of this grant is to map the aesthetic thought in the lands of the Czech Crown in the period 
from the Enlightenment to the end of the 19th century.

Petr Czajkowski
Stavební podnikání vojenské aristokracie ve 2. a 3. třetině 17. století v Čechách a na Moravě 
(2004–2005)
(spoluřešitelé Ivana Panochová a Pavel Vlček)
(reg. č. KJB8033405)
Výzkumný závěr spočívá ve shromáždění poznatků o stavební činnosti usedlé i nově příchozí aristo-
kracii v císařské vojenské službě na vymezeném území a období. Rok 2005 byl věnován zpracování 
získaných poznatků do personálního a místního katalogu. 

Petr Czajkowski
building enterprise of military aristocracy between 1630s and 1700 i bohemia and Moravia 
(2004–2005)
 (Joint project with Panochová and Pavel Vlček)
The conclusion of the research is based on the collection of knowledge regarding the building ac-
tivities both of local as well as newly incoming aristocracy on military service for the Emperor on 
a delimited territory and in a delimited period. The year 2005 was dedicated to processing informa-
tion gained in a catalogue of persons and locations. 

Granty Grantové agentury České republiky
Grants awarded by the Grant Agency of the czech Republic – czech Science foundation

Jan Chlíbec
Díla italských sochařů působících v českých zemích v období renesance (2005–2007)
(reg. č. 408/05/2179)
Výsledkem tříletého grantového úkolu bude rukopis rozvržený na dvě části. 
1) Úvodní kapitoly se budou zabývat studiem cest, kterými se italští sochaři dostávali do Čech, 
studiem mecenátu českých šlechtických a patricijských rodů, v jejichž službách Italové pracovali, 
a vzájemným vlivem mezi domácí výtvarnou kulturou a výtvarným názorem přicházejících ital-
ských sochařů. 2) Druhou část pak bude tvořit podrobný katalog s detailní analýzou všech děl. 
V uplynulém roce jsem shromáždil detailní bibliografii k danému tématu (včetně excerpce z dobové 
a pozdější barokní historiografické literatury), pořizoval fotodokumentaci a postupně zpracovával 
hesla k jednotlivým sochařským dílům.

Jan Chlíbec
Works of Italian sculptors working in the czech lands in the Renaissance period  
(2005–2007)
The result of this three-year grant plan will be a manuscript organized in two parts: 1) The in-
troductory chapters are going to deal with the study of ways, by which Italian sculptors came to 
Bohemia, the study of sponsor activities of Czech aristocratic and patrician families, in whose 
services Italian sculptors were working, and the mutual influence of the local art culture and the 
artistic views of the incoming Italian sculptors. 2) The second part will then consist of a detailed 
catalogue with detailed analyses of all works. In the previous year I assembled a detailed bibliog-
raphy for the given topic (including abstracts from period as well as later Baroque historiographic 
literature), I made photo documentation and I was gradually processing entries for individual 
sculpting works.
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Ivana Panochová
Manýristická architektura v Čechách a na Moravě 1590–1620 – prostorová typologie, styl 
a funkce (2005–2007)
(č. 408/05/508)
Projekt zkoumá vztah předbělohorské architektury k jednotnému stylovému i typologickému smě-
řování protobarokní architektury doby třicetileté války. Zabývá se nevyjasněnými terminologickými 
otázkami, konfesijními souvislostmi, diskutovanou problematikou existence manýrismu v archi-
tektuře a zejména se soustřeďuje na prostorotvorný fenomén pozdně manýristického stavitelství 
a jeho následné vlivy v domácím prostředí. V roce 2005 nositelka grantu vyhodnocovala odbornou 
literaturu, provedla plánované terénní průzkumy a pořídila fotodokumentaci vybraných staveb. Do 
knihovny ÚDU pořídila 15 titulů aktuální zahraniční literatury vztahující se k tématu.

Ivana Panochová
Mannerist Architecture in bohemia and Moravia 1590–1620 – space typology, style, and func-
tion (2005–2007)
The project investigates the relationship of architecture before the Battle of Bílá hora with the uni-
fied stylistic and typological orientation of Proto-Baroque architecture of the 30-year War period. It 
deals with unsolved questions of terminology, confession links, disputed problems of the existence 
of Mannerism in architecture, and it is especially focused on the phenomenon of space formation of 
Late Mannerist building and its follow-up influences in the country. In 2005, the holder of the grant 
evaluated professional literature, performed the planned field research and made photo documenta-
tion of selected buildings. She purchased 15 titles of current foreign literature related to the topic 
for the ÚDU’s library.

Jana Tischerová
Matěj Václav Jäckel a jeho dílna (2005–2009)
 (č. AA 800 330 501)
Grant je zaměřen na vypracování podrobné monografie sochaře M. V. Jäckela.  
V prvním roce řešitelka provedla soupis děl, bibliografii, biografii sochaře a členů jeho dílny, studium 
a fotodokumentaci pramenů v pražských archívech a fotodokumentaci části plastik. Soupis děl vychá-
zející z dosavadní literatury a hl. archívních pramenů byl obohacen o značné množství dosud v litera-
tuře nepublikovaných děl. Soupis obsahuje kolem sedmdesáti objektů s jedním až šestnácti oltáři nebo 
samostatnými sochami. Biografie byla zpracována z větší části z pramenů nacházejících v AMP, nové 
skutečnosti týkající se hmotných poměrů a provozu dílny byly objeveny  v Národním archivu a AMP. 

Jana Tischerová
Matěj Václav Jäckel And His Workshop (2005–2009)
The grant focuses on the creation of a detailed monograph of the sculptor M. V. Jäckel. In the first 
year the author made a list of works, bibliography, the biography of the sculptor and members of 
his workshop, investigation in the photo documentation of sources in Prague archives and the photo 
documentation of a part of his sculptures. The list of works based on existing literature and espe-
cially from archive sources was enriched with a significant number of yet unpublished works. The 
list contains about seventy works from one to sixteen altars or individual sculptures. The biography 
was for the most part made from sources located at AMP, new facts related to the material situation 
and the operation of the workshop were discovered in Národní archiv and in AMP.

Jiří Roháček
epigrafika lapidária Národního muzea – modelové zpracování reprezentativního českého 
fondu a interpretace v evropském kontextu (2005–2006)
(č. 408/05/1022)
V prvním roce řešení grantového projektu byla fyzicky prostudována a primárně zpracována rozho-
dující část epigrafického fondu lapidária Národního muzea. V průběhu prací byla provedena úplná 

pracovní digitální fotografická dokumentace všech artefaktů. Z grantových prostředků byla hrazena 
návštěva zahraničního konzultanta projektu. Souběžně se zpracováváním nápisového fondu lapidá-
ria byla studována sekundární literatura a obrazová dokumentace, využitelná pro srovnávací studia 
a pro zasazení konkrétního materiálu do širšího kontextu.

Jiří Roháček
epigraphics of the lapidárium Národního muzea – model processing of a representative 
czech collection and its interpretation in the european context (2005–2006)
In the first year of works on the grant project, a decisive part of the epigraphic collection of the Lap-
idárium Národního muzea was physically studied and primarily processed. During the works a com-
plete working digital photo documentation of all artefacts was made. A visit of a foreign project 
consultant was paid from the grant funds. Collaterally with processing the epigraphic collections of 
Lapidárium, also secondary literature was being studied as well as video documentation usable for 
comparative studies and for the classification of a specific material in a wider context.

Martin Mádl
barokní nástěnná malba v praze (2005–2007)
(reg. č. 408/05/0753)
 (spoluřešitelé: Sylva Dobalová, Jana Marešová, Ivana Panochová, Jana Marešová, Ivan P. Muchka, 
Ivo Purš, Jiří Roháček, Michal Šroněk a externí spolupracovníci). Projekt je součástí dlouhodobého 
programu dokumentace a katalogizace barokních nástěnných maleb na území ČR. Jeho řešitelé hle-
dají na modelu pražské malby 17. a 18. století možnosti interpretace barokní nástěnné malby a při-
pravují metodologický úvod pro další výzkum. V průběhu roku 2005 mimo jiné prováděli rozsáhlou 
fotografickou dokumentaci. V souvislosti s tímto projektem byla ve spolupráci se Seminářem dějin 
umění MU a MG v Brně uspořádána mezinárodní konference „Barocke Wandmalerei in Mitteleuro-
pa / Baroque Wall Painting in Central Europe” Brno – Praha, 27. září – 1. října, 2005.

Martin Mádl
baroque Murals in prague (2005–2007)
(Joint project with: Sylva Dobalová, Jana Marešová, Ivana Panochová, Jana Marešová, Ivan 
P. Muchka, Ivo Purš, Jiří Roháček, Michal Šroněk and external co-operators). The project is 
a part of a long-term documentation and catalogisation project for Baroque murals on the terri-
tory of the Czech Republic. The authors are searching for possibilities of interpreting Baroque 
murals in the model of Prague 17th and 18th c. painting and they are preparing a methodological 
introduction to further research. Apart from other activities, they were in 2005 working on exten-
sive photo documentation. An international conference – “Barocke Wandmalerei in Mitteleuropa 
/ Baroque Wall Painting in Central Europe” (Brno – Prague, September 27th – October 1st, 2005 
– was held in connection with this project, in cooperation with the Seminář dějin umění MU and 
MG in Brno.

Anděla Horová
Slovník historiků umění, významných teoretiků a kritiků v českých zemích 1800–2000 (2003–
2005)
(spoluředitelé Lubomír Slavíček a Polana Bregantová)
(reg. č. 408/03/0060)
Výzkum pramenů a literatury byl dokončen a probíhá zpracování jednotlivých hesel.

Dictionary of Art Historians, Theoreticians and critics of Art in the czech lands 1800–2000 
(2003–2005)
(joint project with L. Slavíček, and P. Bregantová). 
The research in sources and literature has finished and individual entries are in the course of 
processing.
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Bohumil Samek
Umělecký místopis Moravy a Slezska IV/2 (2003–2005)
(reg. č. 408/03/0059) 
Pracovní skupina Samek – Dolejší se soustředila především na terénní výzkum celkem 91 lokalit 
v okresech Brno-venkov, Břeclav, Nový Jičín, Prostějov, Přerov, Šumperk, Vyškov. Kromě pří-
slušné plánové dokumentace (mapy měst a městeček a plánů jednotlivých staveb) vynesl výzkum 
kromě desítek klasických fotografií také 1785 záběrů pořízených digitální technikou. Všechny lo-
kality mají konečnou textovou podobu včetně dat zařazených do Rejstříku ekvivalentů a zaniklých 
místních názvů, Rejstříku umělců, Seznamu vyobrazení a Kreslená dokumentace.

Bohumil Samek 
Art Topography of Moravia and Silesia IV/2 (2003–2005)
The Samek – Dolejší workgroup was focusing especially on the field research of 91 localities in 
total in the Brno-country, Břeclav, Nový Jičín, Prostějov, Přerov, Šumperk, and Vyškov regions. Be-
sides design documentation (maps of towns and plans of individual buildings), the research brought 
about besides tens of analogue photographs also 1785 images made using the digital technology. All 
localities are in the final text form including the data inserted in the Index of equivalents and extinct 
local names, Index of Artists, the List of illustrations, and the drawn documentation.

Taťána Petrasová
pražská architektura 1790–1890 (2004–2006)
(reg. č. 408/04/1356) 
Projekt se v této fázi soustředil na dva tématické okruhy: objednavatele a instituce určující podobu 
státních zakázek. Objednavatelskou problematikou jsem se zabývala v souvislosti se stavbou kostela sv. 
Cyrila a Metoděje v Karlíně (1854–1863). Díky dohodě mezi českou a chorvatskou Akademií věd, jsem 
mohla doplnit stále neúplné informace o karlínské stavbě z korespondence Roesnera a Strossmayera 
věnované stavbě katedrále sv. Petra v Djakovu (1866–1882). Výsledek jsem publikovala ve sborníku 
Slovanství v české kultuře 19. století. Institucionální zázemí architektonických zakázek jsem zkoumala 
v souvislosti s archivním výzkumem Martina Ebela materiálů Zemského stavebního ředitelství v Pra-
ze.

Taťána Petrasová
prague architecture 1790–1890 (2004–2006)
In this stage the project focused on two spheres: the customers and institutions determining the form 
of state orders. I was dealing with the customer-related questions in connection with the construction 
of the Sts. Cyril and Method’s Church in Karlín (1854–1863). Thanks to an agreement made between 
the Czech and Croatian academies of sciences, I could supplement the still incomplete information 
of the Karlín building from the correspondence of Roesner and Strossmayer regarding the building of 
the St. Peter’s cathedral in Djakovo (1866–1882). I published the result in the anthology Slovanství 
v české kultuře 19. století. I made research in the institutional background of architectural orders in 
connection with Martin Ebel´s research in materials of the Zemské stavební ředitelství in Prague.

Dalibor Prix
Umělecké památky prahy (2004–2006)
(reg. č. 408/04/1404)
Grantový úkol je zaměřen na dokončení soupisu uměleckých památek Prahy (tzv. Velká Praha, lo-
kality M–Ž). Koncepčně i formálně navazuje na již vydané čtyři svazky. V roce 2005 pokračovaly 
terénní a archivní průzkumy.

Dalibor Prix
Monuments of prague (2004–2006)
The grant task focuses on the completion of a list of Prague monuments of art (the so-called Greater 

Prague, localities on M–Ž). The work continues in the already published four volumes both in con-
cept and form. In 2005, field and archives research continued.

Michal Šroněk
Média a struktury konfesijní identity v českých zemích pozdního středověku a raného novo-
věku (1380–1620)
č. 408/05/0574
Cílem interdisciplinárního projektu je studium formování a proměn konfesní identity v organizačně 
strukturálních (církevní instituce) vizuálních (obrazy) a akčních médiích (liturgie) jako identifikačních 
znaků jednotlivých vyznání v multikonfesijním prostředí Českých zemí cca 1380–1620. Zde se kon-
fesijní struktury rozvíjely ve specifickém prostředí „první“ reformace (husitství, utrakvismus, Jednota 
bratrská versus katolictví), která byla od 20. let 15. stol. konfrontována s luterstvím a kalvinismem. 
Výzkum bude zaměřen 1) na konstituování jednotlivých konfesních útvarů, vzájemnou komunikaci 
a institucionalizaci, 2) na nástroje-média jejich identity (obrazy, liturgie) a jejich formování a funkci 
v teologii a praktické zbožnosti. Projekt pojímá českou reformaci jako kulturně ucelený fenomén pře-
kračující tradiční periodizaci. Je konstituován do čtyř vzájemně se doplňujících dílčích úkolů: P. Hlavá-
ček, Média a struktury budování konfesijní identity - severozápadní Čechy v procesu konfesionalizace 
(1500–1650), D. Holeton, Liturgy: A Largely Unexplored Aspect of Utraquism, M. Bartlová, Obraz 
v české reformaci od konce 14. do počátku 16. století, M. Šroněk, Obraz jako identifikační znak v pro-
středí českého utrakvismu od konce 15. do počátku 17. století. Výstupem bude sborník obsahující mo-
nografické studie zmíněných autorů a příspěvky z konference. Cílem je prezentovat českou reformaci 
jako unikátní evropský fenomén, jehož kulturně historické zkoumání je závažným dluhem naší vědy.

Michal Šroněk
Média and struktures of confessional identity in bohemian lands in the Modele Agens and 
early modern time (1380–1620)
Research will be focused on 1) the constitution of the individual denominational entities, their mutual 
communication and institutionalization, 2) on the instruments-media of their identity (image, liturgy), 
and their formation and function in theology and religious practice. The project, which sets out to inter-
pret the Bohemian Reformation as a culturally coherent phenomenon going well beyond the traditional 
methods of  periodizing, is divided into four interrelated partial tasks: P. Hlaváček, The Media and 
Structures of the formation Confessional Identity - North-western Bohemia in the Process of Confessi-
onalization (1500–1650), D. Holeton, Liturgy: A Largely Unexplored Aspect of Utraquism, M. Bartlo-
vá, Image in the Bohemian Reformation from the Late 14th to the Early 16th Century, M. Šroněk, Image 
as an Identification Sign in the Environment of Czech Utraquism from the Late 15th to the Early 17th 
Century. This will result in a collection of monographs by the authors mentioned above plus conference 
papers. Its prime aim is to present the Bohemian Reformation as a unique European phenomenon whose 
cultural and historical research represents a serious debt owed by Czech scholarship thus far.

Grantové projekty podporované z jiných zdrojů
Grants awarded by other sources

program podpory cíleného výzkumu a vývoje
Support Scheme for Research and Development

Vojtěch Lahoda 
Digitalizace dokumentace emila filly včetně fotografií Josefa Sudka a z pozůstalosti V. Kra-
máře z fondů ÚDU AV ČR (2001–2005)
(reg. č. S 8033101)
Dokončení projektu 2001-2005, interní databáze 4750 položek v  programu fileMaker Pro7. Je 
možné vyhledávat podle různých klíčů dílo Emila filly a fillovské dokumenty z majetku  Ústavu 
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dějin umění AVČR,   fotografie a reprodukce díla Pabla Picassa z archívu Emila filly z majetku  
Ústavu dějin umění AVČR,  archív fotografií z pozůstalosti Emila filly z majetku Ústavu dějin 
umění AVČR,  fotografie děl Emila filly a  fotografie stovek kartónů s nalepenými fotografiemi fil-
lových děl z pozůstalosti, které si filla sám v průběhu života pořizoval. fotografie fillových výstav 
a katalogů. 

Vojtěch Lahoda
The digitalisation of the documentation on emil filla including photographs by Josef Sudek 
and documents from the inheritance of Dr. V. Kramář in the files of the Institute (2001–2005)
(reg. no. S8033101)
The completion of a project from 2001–2005, an internal database consisting of 4750 items in the 
fileMaker Pro7 program. It allows keyword searching the works of Emil filla and filla-related doc-
uments owned by the Ústav dějin umění AVČR, photographs and reproductions of Pablo Picasso´s 
works from filla´s archives owned by the Ústav dějin umění AVČR, the archive of photographs 
from the inheritance of Emil filla owned by the Ústav dějin umění AVČR, photographs of filla´s 
works, and photographs of hundreds of cardboards with pasted photographs of filla´s works from 
the inheritance, which filla personally made during his life. Photographs from filla´s exhibitions 
and catalogues.

Ivo Purš
Výzkum knihovny ferdinanda Tyrolského – kulturněhistorické a uměleckohistorické aspekty 
(2005–2008)
(kód 1QS800330501)
Cílem projektu je odborná analýza a zhodnocení unikátní sbírky knih a uměleckohistorických 
artefaktů, které shromáždil arcivévoda ferdinand Tyrolský v Praze a později v Ambrasu. Představu 
o knihovně ferdinanda Tyrolského si dnes můžeme vytvořit pouze na základě tzv. pozůstalostního 
inventáře (dnes v Národní knihovně ve Vídni, cod. 8228). Projekt chce tento archivní dokument 
podrobit rozsáhlému mezioborovému výzkumu, který bude zahrnovat úplnou transkripci 
textu, přesnou knihopisnou identifikaci jednotlivých záznamů, vyhodnocení obsahové úplnosti 
jednotlivých tématických okruhů v knihovně zastoupených a pokus o zařazení této unikátní sbírky 
do širšího středoevropského kulturněhistorického kontextu. Již předběžné studie ukazují unikátní 
význam sbírky pro vývoj výtvarného umění, architektury či dějiny vědy.

Ivo Purš
The research of ferdinand of Tirol´s library – aspects of cultural history and the history of 
art (2005–2008)
(kód 1QS800330501)
The aim of this project is an expert analysis and evaluation of a unique collection of books and 
artistic-historical artefacts gathered by the Archduke ferdinand of Tirol in Prague and later in Am-
bras. At present we can have a notion of the ferdinand of Tirol’s library only based on the so-called 
estate inventory (now in the Ősterreichische Nationalbibliothek in Vienna, cod. 8228). The project 
aims to subject this archive document to extensive interdisciplinary research, including a complete 
transcription of texts, a precise bigliographical identification of individual entries, evaluation of the 
completeness of content of individual spheres of topics represented in the library and an attempt 
to classify this unique collection in a wider cultural and historical context of Central Europe. Even 
preliminary studies show the unique importance of this collection for the development of fine arts, 
architecture, or history of science.

 publikační činnost / publications 

Časopisy vydávané ústavem
periodicals edited by the Institute

Umění
Lenka Bydžovská (vedoucí redaktorka)
Dagmar Nárožníková (výkonná redaktorka)
Taťána Petrasová (redaktorka zpráv a recenzí)
Jiří Roháček, Tomáš Winter (redaktoři)
Dvouměsíčník Umění vychází v ÚDU od roku 1953 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 příspěv-
ky s mezinárodním záběrem a metodologické studie. Vedle původních prací domácích a zahranič-
ních badatelů přináší neznámé archivní dokumenty, zprávy a recenze. Třetina textů je publikována 
ve světových jazycích, především v němčině a angličtině. 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, anotace článků v češtině i angličtině, původní 
české verze přeložených článků, anketu a další aktuální informace (http: www.intimate.cz/umeni).

Umění
Lenka Bydžovská (Editor-in-Chief)
Dagmar Nárožníková (Executive Editor)
Taťána Petrasová (News and Reviews Editor)
Jiří Roháček, Tomáš Winter (Editors)
Bi-monthly of Umění have been edited by the Institute since 1953 in the tradition of the periodical 
Umění published by Jan Štenc since 1918. It publishes articles focusing mainly on the history of 
Czech and Central European fine arts, however it also welcomes articles on international art and 
methodology as well. Alongside original research papers by both Czech and foreign scholars, it 
edits unknown archival documents, news and reviews. One third of articles are published in world 
languages, particularly in English and German. The periodical’s readership ranges from specialists 
in the field (specialised libraries abroad are frequent subscribers) to wider culturally-oriented audi-
ence. The content of each issue can be found on the webpage of Umění, annotation of articles both 
in Czech and English, original Czech versions of translated articles, a readers’ survey and news 
informace (http: www.intimate.cz/umeni).

estetika
Helena Lorenzová (šéfredaktorka)
Časopis je orientován mezioborově, přináší články a studie z estetiky, filosofie, psychologie i teore-
ticky zaměřené stati z jednotlivých uměnověd. 

estetika
Helena Lorenzová (Editor-in-Chief)
This is an interdisciplinary periodical combining articles and studies in aesthetics, philosophy, psy-
chology and theoretical essays in art sciences.

Nakladatelství Artefactum
publishing House Artefactum

Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II.
Lubomír Konečný a Beket Bukovinská (editoři)
Studia Rudolphina vychází od roku 2001 jednou v roce a obsahuje vždy texty 2–3 přednášek s pří-
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slušnými tématy, které se konaly v rámci CHA v předcházejícím roce, dále několik drobnějších 
příspěvků a různě zaměřenou speciální bibliografii. 
Studia Rudolphina. Bulletin of the Research Center for Visual Art and Culture in the Age of Rudolf II
Lubomír Konečný and Beket Bukovinská (Editors)
Studia Rudolphina have been published since 2001 once a year and it regularly presents texts of two 
or three lectures covering art and culture under Rudolph II that were read in Collegium Historiae 
Artium in the preceding year, then several short contributions and specialised field bibliography 
reflecting a variety of approaches.

Ediční řada “fontes Historiae Artium” 
Jaroslava Hausenblasová (vedoucí redaktorka). 
Series „fontes Historiae Artium“ 
(Editor-in-Chief Jaroslava Hausenblasová)

 VARIA   
                                            

OTHER ACTIVITIES         

Vysoké školy
Ústav dějin umění je akreditován pro doktorské studijní programy dějin a teorie výtvarných umění 
a uzavřel písemné dohody o spolupráci při výchově doktorandů s Ústavem pro dějiny umění ff UK 
(Praha), Katedrou dějin umění ff UP (Olomouc) a Seminářem dějin umění ff MU (Brno). Pracov-
níci ÚDU vyučují v bakalářském, magisterském i doktorandském studiu; vedou diplomní a dizer-
tační práce. Doktorandi, jejichž školiteli jsou pracovníci ústavu se podílejí na jeho práci. ÚDU má 
samostatné smlouvy o spolupráci s univerzitou v Jyväskylä a univerzitou v Helsinkách. 

Academic programmes
The Institute of Art History is accredited to cover doctoral study curricula in history and theory of 
fine arts; it made agreements concerning cooperation in doctoral programmes with the Institute for 
Art History at the Philosophical faculty of Charles University in Prague, the Department of Art 
History at the Philosophical faculty of Palacký University in Olomouc, and the Seminar of Art 
History at the faculty of Arts of Masaryk University in Brno. The Institute’s staff teach BA, MA and 
doctoral degrees and supervise theses and dissertations. Doctoral students, whose supervisors work 
in the Institute, also participate in the Institute’s work. The Institute made independent cooperation 
agreements with the University in Jyväskylä and University in Helsinki.

Mezinárodní kontakty
Část odborných aktivit ÚDU probíhá v rámci dvoustranné dohody s Instytutem Sztuki PAN (Wars-
zawa), uzavřené na léta 2002–2006.
Pokračuje spolupráce s Ústavem dějin umění Maďarské akademie věd.
ÚDU má samostatné smlouvy o spolupráci s univerzitou v Jyväskylä a univerzitou v Helsinkách.
ÚDU má uzavřenou dohodu o spolupráci s epigrafickým výzkumným a dokumentačním centrem 
Ludwig-Maximillians-Universität v Mnichově.

International contacts
Research activities of the Institute is run in conjunction with the Instytut Sztuki (Institute of Art 
History) of the Polish Academy of Sciences (Warsaw). The cooperation was set up for the period 
2002–2006. The Institute still cooperates with the Institute of Art History of the Hungarian Academy 
of Sciences. The Institute made independent cooperation agreements with the University in Jyväsky-
lä and University in Helsinki. 
A cooperation agreement has been concluded with the epigraphy research and documentation centre 
of the Ludwig-Maximillians-Universität in Munich.

přednáškový cyklus collegium Historiae 

12. 1. Martin Mádl (ÚDU AV ČR), Reinerův malířský epilog?
26. 1. Pavla Machalíková (ÚDU AV ČR), Recepce středověku a české umění po roce 1800
9. 2. Lubomír Konečný (ÚDU AV ČR), Trojská válka v Praze: Homér, Vergilius a Albrecht z Valdštejna
23. 2. Hubertus Kohle (Ludwig-Maximilians-Universität, Mnichov), Art and Politics in Eighteenth-
-Century Provincial france: Hyacinte Rigaud’s Gaspard de Gueidan and the Quest to be an Aristokrat
9. 3. Michal Šroněk (ÚDU AV ČR), Obrazy v teorii a praxi Jednoty bratrské 
23. 3. Jürgen Müller (Technische Universität Dresden) Rembrandts Nachtwache: Versuch einer 
kunsttheoretischen Deutung
13. 4. frank Miller (Université Nancy II), Kunst und religiőse Toleranz am Prager Hof und in den 
nőrdlichen Niederlanden um 1600
27. 4. Dorothy Limouze (St Lawrence University, Canton, Ny), Aegidius Sadeler: An Imperiál En-
graver’s Drawings for the Art Market
11. 5. Hessel Miedema (Amsterdam), „Das Ansehen von Maler und Malerei bei Rudolf II.
25. 5. Hana Hlaváčková (ÚDU AV ČR), Iluminátorské dílny v Praze ve 2. polovině 14. století
8. 6. Eliška fučíková (Kancelář Senátu ČR), Adriaen de Vries a Pražský hrad
22. 6. Štěpán Vácha (Praha), Korunovační ceremoniál jako pramen k poznání zeměpanské reprezen-
tace Habsburků v 16. –18. století
12. 10. Václav Bůžek (Jihočeská universita, České Budějovice), ferdinand I. a česká šlechta
26. 10. Stefan Bartilla (Praha), Primitivismus in der flämischen Landschaftsmalerei zwischen  1560 
und 1630: Urmenschen, Zigeuner und Eremiten
9. 11. Laura Weigert (Reed College, Portland, Oregon), Images in Action: Tapestries and Performan-
ce in the Late Middle Agens
23. 11. Eckhardt Leuschner (Universität Passau), XII CAESARES IN EQUESTRI fORMA: Anto-
nio Tempesta’s „Emperors on Horseback“ and Their Impact on Portraiture in the Age of Rudolf II 
14. 12. Tomáš Winter (ÚDU AV ČR), Karikatura, surrealismus a groteskní tělo

lecture Series „collegium Historie Atrium“

12. 1. Martin Mádl (Institute of Art History AS CR), Reinerův malířský epilog?
26. 1. Pavla Machalíková (Institute of Art History AS CR), Recepce středověku a české umění po 
roce 1800
9. 2. Lubomír Konečný (Institute of Art History AS CR), Trojská válka v Praze: Homér, Vergilius 
a Albrecht z Valdštejna
23. 2. Hubertus Kohle (Ludwig-Maximilians-Universität, Mnichov), Art and Politics in Eighteenth-
-Century Provincial france: Hyacinte Rigaud’s Gaspard de Gueidan and the Quest to be an Aristokrat
9. 3. Michal Šroněk (Institute of Art History AS CR), Obrazy v teorii a praxi Jednoty bratrské 
23. 3. Jürgen Müller (Technische Universität Dresden) Rembrandts Nachtwache: Versuch einer 
kunsttheoretischen Deutung
13. 4. frank Miller (Université Nancy II), Kunst und religiőse Toleranz am Prager Hof und in den 
nőrdlichen Niederlanden um 1600
27. 4. Dorothy Limouze (St Lawrence University, Canton, Ny), Aegidius Sadeler: An Imperiál En-
graver’s Drawings for the Art Market
11. 5. Hessel Miedema (Amsterdam), „Das Ansehen von Maler und Malerei bei Rudolf II.
25. 5. Hana Hlaváčková (Institute of Art History AS CR), Iluminátorské dílny v Praze ve 2. polovině 
14. století
8. 6. Eliška fučíková (Senate Chancellery CR), Adriaen de Vries a Pražský hrad
22. 6. Štěpán Vácha (Praha), Korunovační ceremoniál jako pramen k poznání zeměpanské reprezen-
tace Habsburků v 16. –18. století
12. 10. Václav Bůžek (Jihočeská univerzita, České Budějovice), ferdinand I. a česká šlechta

20 Výroční zpráva 2005 Ústav dějin umění AV ČR Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2005 21



26. 10. Stefan Bartilla (Praha), Primitivismus in der flämischen Landschaftsmalerei zwischen  1560 
und 1630: Urmenschen, Zigeuner und Eremiten
9. 11. Laura Weigert (Reed College, Portland, Oregon), Images in Action: Tapestries and Performan-
ce in the Late Middle Agens
23. 11. Eckhardt Leuschner (Universität Passau), XII CAESARES IN EQUESTRI fORMA: Anto-
nio Tempesta’s „Emperors on Horseback“ and Their Impact on Portraiture in the Age of Rudolf II 
14. 12. Tomáš Winter (Institute of Art History AS CR), Karikatura, surrealismus a groteskní tělo

 pRAcoVNÍcI ÚDU / AcTIVITIeS of THe INSTITUTe’s STAff MeMbeRS
[Systém: 1/ Publikace: knihy/ katalogy; příspěvky ve sbornících, katalozích etc.; časopisecké člán-
ky; recenze; varia. 2/ Pedagogická činnost. 3/ Přednášky a referáty na konferencích. 4/ Studijní 
pobyty etc. 5/ Varia. 6/ Členství v komisích, radách etc.]
Activities of the Institute’s Staff Members
[Structure: 1/ Publications: books/catalogues; contributions in collected works, catalogues etc; ar-
ticles in periodicals; reviews; other. 2/ Teaching. 3/ Lectures and contributions at the conferences  
4/ Research Trips etc. 5/ Other. 6/ Membership in commissions, councils etc.]

benešovská, Klára
1 Prague, capitale royale (1230–1346) in: Prague: l`art et les grandes civilisations; les grandes ci-
tés. Ouvrage dirigé par Markéta Theinhardt, Editio-Editions Citadelles et Mazenod 2005, s. 40–65. 
– Prague, capitale aux aspirations impériales (1346–1414), tamtéž, s. 66–113.  – De l`époque hussite 
au règne des Jagellon (1419–1526), tamtéž, s. 115–129. – Benešovská Klára–Dušan foltýn:  Brno 
– Staré Brno. Bývalý klášter cisterciaček Aula S. Mariae, v současnosti konvent obutých augustiniá-
nů s kostelem Nanebevzetí P. Marie, basilikou minor, in: Dušan foltýn a kol., Encyklopedie morav-
ských a slezských klášterů, Praha 2005, s. 208–215. – Benešovská Klára – Libor Jan: Dolní Kounice 
(Brno–venkov). Bývalý konvent premonstrátek „Rosa coeli“ s kostelem P. Marie a s klášterním 
hradem, tamtéž, s. 277–285. – Benešovská Klára–Dušan foltýn: Znojmo (Znojmo), Bývalé konven-
ty minoritů (posléze františkánů) a klarisek s kostelem Nanebevzetí P. Marie, tzv. Klášter sv. Kláry 
a sv. Antonína, tamtéž, s. 771–778. – Ideál a skutečnost (Historické a badatelské peripetie kolem 
královského pohřebiště v katedrále sv. Víta v Praze v době Lucemburků), in: D. Prix a J. Roháček 
ed., Epigraphica & Sepulcralia I., Praha 2005, s. 19–48. – Slohové souvislosti vrcholně gotické pře-
stavby Sázavského kláštera (1315–1420), in: foltýn Dušan – Charvátová Kateřina – Sommer Petr, 
Colloquia medievalia Pragensia 3, Historia monastica I. Sborník z kolokvií a konferencí, pořáda-
ných v letech 2002–2003 v cyklu „Život ve středověkém klášteře“, Praha 2005, s. 163–187. –  (rec.) 
Il Gotico nelle Alpi  1350–1450. Catalogo a cura di Enrico Castelnuovo, francesca de Gramatica. 
Castello del Buonconsiglio 2002. 846 stran. (Úvodní část 399 stran a cca 400 černobílých a barev-
ných ilustrací,  katalog 163 hesel, 163 barevných ilustrací), Umění LIII/2005, No.5, s. 512–518.
2 Spoluvedení disertace Richarda Němce, Potestas et dignitas Regis. Architektur als identitätstragen-
des Herrschaftsinstrument. Die Residenzanlagen Karls IV. in Böhmen, der Oberpfalz, dem Vogtland, 
dem Zittauer Land und der Mark Brandenburg im Vergleich. (Vedení práce prof. Wilhelm Schlink]. 
– Vedení rigorózní práce mgr. Aleše Pospíšila Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Architektonické 
dílo mistra Hanuše a Matěje Rejska.
3 „Architecture at the crossroads: Bohemia around 1300“. London, Mezinárodní konference „The year 
1300 and the Creation of a new European Architecture“, (University of London, Courtauld Institute), 
13. 5.–15. 5. 2005. – L‘art en Bohême à l‘époque des rois Wenceslas IV (1378–1419) et Sigismond de 
Luxembourg (1420–1437) : le bouleversement de la mise en scène du pouvoir. Congrès international 
à Luxembourg ”Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie et empereur” (Musée national d’histoire 
d’art, avec la collaboration scientifique de l’Université du Luxembourg.) 8.–10. 6. 2005.
5 Přednáškový cyklus „Příběh Pražského hradu“, Pražský hrad: 10. 2. 2005: Svatojiřský klášter 
ve 14. století. Umění a ženská spiritualita. – 3. 2. 2005: Katedrála sv. Víta, její historie a význam.  

– 28. 6. 2005: Socha sv. Jiří – Příběh s otevřeným koncem. – Cyklus přednášek katedry českých dějin 
filozofické fakulty University Karlovy Splendor maiestatis, teoretické problémy z dějin středověké 
společnosti, letní semestr 2004/2005: 7. 4. 2005 –  Panovnická reprezentace v kulisách středověké 
Prahy. –  Universita volného času, semestr Dějin umění:
13.10. Románské umění francie a Německa. – 27.19. francouzská katedrála. – 10.11. Dvorské umě-
ní 14. století a 1. poloviny 15. století ve francii. – Cena AV ČR za vědecký přínos k vytvoření stálé 
expozice „Příběh Pražského hradu“ (předána předsedkyní AV ČR Prof. RNDr. Helenou Illnerovou, 
DrSc. dne 22.února 2005). – Popularizační aktivity:
Spolupráce na doprovodných programech a aktualizaci stálé expozice „Dějiny Pražského hradu“ ve 
spolupráci se Správou Pražského hradu: 5. 4. 2005 Pražský hrad: Tisková konference k 650. výročí 
Římské korunovace Karla IV. (přednesený příspěvek).
6 Komise pro výběrové řízení na fA ČVUT. – Habilitační komise na fA ČVUT. – Oborová rada 
studijního oboru dějiny výtvarného umění na ff UK Praha. – Oborová rada doktorského studijního 
programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“ na ff UK Praha. – Vědecká rada ÚDU AV ČR. 
– Redakční rada Perspectives, INHA Paris.

bregantová, polana
1 Typografie 1939–1948 in: Dějiny českého výtvarného umění (V), 1939/1958, ed. Rostislav Švácha 
a Marie Platovská, Praha 2005, s. 271–275. – Typografie 1948–1958 in: Dějiny českého výtvarného 
umění (V) 1939/1958, ed. Rostislav Švácha a Marie Platovská, Praha 2005, s. 465–469. – Výběrová 
bibliografie (& Rostislav Švácha) in: Dějiny českého výtvarného umění (V) 1939/1958, ed. Rostislav 
Švácha a Marie Platovská, Praha 2005, s. 471–484. – fárova typografie (soupis) in: Věra Velemano-
vá & Vojtěch Lahoda, Libor Fára, Dílo, Praha 2006, s. 509–532.

bukovinská, beket
1 The Known and Unknow Kunstkammer of Rudolf II, in: Collection, Laboratory, Theater, Scenes of 
Knowledge in the 17th Century, (= Theatrum Scientiarum Bd. 1). Hg. v. Helmar Schramm, Ludger 
Schwarte, Jan Lazardzig. Berlin und New york, 2005, 199–227. –  Streavederi oder fernrohre in der 
Kunstkamer Rudolfs II., Studia Rudolphina V, 2005, s. 75–77.
5 Zentralinstitut für Kunstgeschichte – (Kunstchronik) – spolupráce na Hochschulnachrichten: 
přehled ukončených diplomových a disertačních prací z dějin umění na českých univerzitách (UK, 
MU, UP).
6 Vědecká rada UPM. – Vědecká rada fakulty sociálních věd UK (do ledna 2005). – Nákupní komise 
Náprstkova muzea. – Redakční rada vydavatelství Artefactum. – Redakční rada Studia rudolphina.

bydžovská, lenka
1 Bydžovská, L. – Srp, K., Alfons Mucha, Slovanstvo bratrské, Praha 2005., 99 s. – Surrealismus 
1939–1947, in: Dějiny českého výtvarného umění (V), 1939/1958, ed. Švácha, R. – Platovská, M.,  
Praha 2005, s. 171–195. – Surrealismus, existencialismus, explozionalismus, in: Dějiny českého vý-
tvarného umění (V), 1939/1958, ed. Švácha, R. – Platovská, M.,  Praha 2005, s. 387–407. – Against 
the Current. The Story of the Surrealist Group of Czechoslovakia, Papers on Surrealism, issue 3, 
Spring 2005.
3 Slovanská epopej Alfonse Muchy („Slavme slavně slávu Slavóv slavných“. Slovanství a česká 
kultura 19. století, 25. mezioborové symposium, Plzeň, 24. 2. – 26. 2. 2005). – Ein tschechischer 
Neokonstruktivismus um 1970 – eigens für den Westen? (Kultur als Vehikel und als Opponent po-
litischer Absichten. Deutsch-tschechisch-slowakische Kulturkontakte von der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Teil II: 1938/45 bis zur Gegenwart, Hamburg, 17. 3. – 19. 3. 
2005). – Adolf Hoffmeister (Univerzita Palackého v Olomouci, 5. 5. 2005). – A ghost story for the 
fully grown-up: Toyen and Mnemosyne (Cubism, Surrealism and Tradition, ÚDU AV ČR, Praha, 
16. 6. 2005). – Alfons Mucha a noční férie na Vltavě (GHMP, Praha, 3. 11. 2005). – Josef Šíma et 
Vladimír Holan (Vladimír Holan et sa génération, Université libre de Bruxelles, Brusel, 25. 12. – 26. 
12. 2005).
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5 Spolupráce na koncepci a přípravě výstavy Alfons Mucha, Slovanstvo bratrské, GHMP, Dům 
U Zlatého prstenu, Praha, 26. 10. 2005 – 8. 1. 2006. – Vedoucí redaktorka časopisu Umění.
6 International Advisory Panel, The AHRB Research Centre for Studies of Surrealism and its Lega-
cies, University of Essex – University of Manchester – Tate. – Nákupní komise archivu NG v Praze. 
– Nákupní komise GHMP v Praze. – Nákupní komise ČMVU v Praze. – Nákupní komise GMU 
v Hradci Králové. – Nákupní komise GMU v Roudnici n. L.

czajkowski, petr
3 Baderovo barokní sympozium I. Praha, 14. 6. 2005: Šlechtic, generál, dvořan: K uspořádání a vý-
zdobě apartementu ve 2. polovině 17. stol. na Moravě. – Barokní nástěnná malba ve střední Evropě. 
Brno – Praha, 27. 9. – 1. 10. 2005: Komet oder Sternschnuppe? Jonaß Drentwett und Groteskenma-
lerei in Mitteleuropa – Zwischen form, funktion und Identität. – Mezinárodní konference o archi-
tektuře: Vídeňští architekti v Brně a brněnští architekti ve Vídni. Brno, 9. 11. 2005: Brno a Vídeň : 
Prostor mezi centrem a periferií (?).
5 Přednášky: Kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy: Příklad nutnosti interdisciplinárního přístupu 
v průzkumu sakrální památky. Jihlava, 13. 4. 2005. Pořadatel: Moravsko-slezská křesťanská aka-
demie, regionální pobočka Jihlava  – Sakrální prostor v architektuře, myšlenka a čas. Brno, 10. 5. 
2005. Pořadatel: Moravsko-slezská křesťanská akademie. – Kostel Nanebevzetí P. Marie a bývalý 
klášter řádu premonstrátů v Brně Zábrdovicích. Přednáška s vycházkou. Brno, 18. 10. 2005. Pořa-
datel: Moravsko-slezská křesťanská akademie. – Odborné vedení vycházek po památkách města 
Brna pro Kulturní a vzdělávací středisko radnice Brno-střed (v návaznosti na cyklus přednášek na 
téma „Historie města Brna“, uskutečněný v r. 2004): Brno barokní : kostel sv. Michala a klášter 
dominikánů, kostel sv. Janů a klášter minoritů, jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie. (19. 4. 2005) 
– Brno 19. a 20. stol. I. Vila Tugendhat, nám. 28. října, třída kpt. Jaroše, Koliště. (5. 5. 2004) – Brno 
19. a 20. stol. II. Vila Stiassny, vilová zástavba ulic Hroznová, Květná a Hlinky. (9. 6. 2005) – Brno 
19. a 20. stol. III. Vilová zástavba ul. Veslařská. (30. 6. 2005) – Odborné vedení zájezdu Moravsko-
-slezské křesťanské akademie – Dürnkrut (památník, město, kostel, zámek) – Klosterneuburg (kláš-
ter) – Schönborn (zámek). (4. 6. 2005) – Odborné vedení zájezdu Klubu přátel výtvarného umění 
Brno – Dílo J. B. Santiniho III.: Kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti, hřbitovní kostel sv. Martina 
v Chrašicích, kostel Narození P. Marie v Dymokurech, kostel sv. Jakuba Většího v Kopidlně, zá-
mecká kaple sv. Jana Evangelisty v Lázních Bělohrad a zámecká kaple Zjevení Páně v Smiřicích. 
(4. 6. 2005)
6 Člen rady a vedoucí sekce praktického poznávání Moravsko-slezské křesťanské akademie – Re-
dakční rada časopisu: Dialog Evropa : Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu

Dobalová, Sylva
1 Umění raného baroka: malířství; Klášter sv. Jiří na Pražském hradě / The Art of Early Baroque: the 
painting; The Convent of St. George at Prague Castle, in: Umění manýrismu a baroka v Čechách: 
průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří / Manne-
rist and Baroque art in Bohemia : guide to the permanent exhibition of the collection of Old Masters 
of the National Gallery in Prague at the Convent of St. George, ed. Vít Vlnas, Praha 2005, s. 27–36, 
145–147 (česká a angl. verze). – [a Pavel Preiss], Barokní zámecká zahrada s plastikami v Manětíně, 
in: Album Amicorum: Sborník k poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 156–169. – Tři alba 
Hanse Puechfeldnera aneb Vo trávnících královských a jiných osvícených a bohatých pánuov, Studia 
Rudolphina V, 2005, s. 39–50. – Poznámka k obrazu Karla Škréty z kostela sv. Vavřince v Pšov-
ce, Občasník mělnický, květen 2005, s. 16–18. – (rec.), Bibliographie der vor 1750 erscheinenen 
deutschen Gartenbücher. Zusammengetragen von Clemens Alexander Wimmer unter Mitarbeit von 
Iris Lauterbach, Nördlingen 2003, Wolfenbütteler Barock-Nachrichten 32 (2005), 1/2, s. 98–100. 
– Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny, Bulletin UHS 17: 2, 2005, s. 8. 
– Slánské rozhovory 2005 /Italia e Bohemia, Bulletin UHS 2, 2005, s. 9. – (rec.) Dobrovolná smrt 
v umění: Ron Brown, The Art of Suicide, London 2001, Arteterapie 7 (2005), s. 32–34. 
2 Dějiny umění I. (KDDD Pf UK v Praze, ZS 3 hod/týdně).

3 Mýtus o českém barokním umělci (Setkání mladých českých a slovenských badatelů AV ČR 
a SAV Bratislava, Třešť 14. – 16. 3.). – Příspěvek k malířským dílům v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie (Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny: k výročí 860 let od zalo-
žení (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Plasy a Mariánská Týnice 11. – 13. 
5.). – Škréta a Miseroni: Příspěvek k historii jejich přátelství (Baderovo barokní symposium I, ÚDU 
Praha 14. 6.). – Neznámý text k pražské slavnosti Phasma Dionysiacum (Slánské rozhovory 2005: 
Itálie a Čechy, MÚ Slaný 11. 10.). 
6 Redakční rada časopisu Arteterapie, redakční rada Bulletinu UHS, od října 2005 pokladník Umě-
leckohistorické společnosti v Českých zemích.

Dolejší, Kateřina
3 „Historie jednoho písmenka“ – příspěvek dějin umění k poznávání kulturní tradice a národní iden-
tity. Referát přednesený v sekci Národní identita a kulturní tradice na konferenci s názvem: Setkání 
mladých českých a slovenských badatelů v Třešti ve dnech 13.–16. března 2005.

Hausenblasová, Jaroslava
1 Purš, Ivo – Hausenblasová, Jaroslava: Kontakty Michaela Maiera s Rudolfem II. v Praze roku 
1609, in: Studia Rudolphina V (2005), 51–65. – Počátky apelačního soudu v Čechách a jeho perso-
nální obsazení 1548–1627, in: Paginae historiae, Sborník Národního archivu 13 2005, 5–31. – Hau-
senblasová, Jaroslava: Rozmary svojrázneho panovníka, in: História. Revue o dejinách spoločnosti 
5/3 (2005), 8–10.
3 1. 1.–30. 6. 2005, GWZO, Leipzig, spolupráce na projektu „Die Bedeutung der Jagiellonen für 
die Kunst und Kultur Mitteleuropas (ca. 1450–1550)“ (vedoucí prof. dr. Robert Suckale, koordinace 
dr. Jiří fajt)
6 Redakční rada nakladatelství Artefactum. – Nákupní komise Archivu Národní galerie

Hlaváčková, Hana
1 Mezi dvorem a církví. Iluminované rukopisy objednané Arnoštem z Pardubic. (Illuminated Ma-
nuscripts of Ernestus of Pardubice)m in: Arnošt z Pardubic (1297–1364), ed: L.Bobková, R.Glad-
kiewicz, P.Vorel. Wroclaw–Praha– Pardubice 2005, s.207–212. – Antiphonary from Stift Vorau, in: 
Manuscripts in Transition. Recycling Manuscripts, Text and Images. Proceeding of the Internatio-
nal Congress held in Brussels (5.–9.November 2002), ed. Brigitte Dekeyzer and Jan van ser Stock, 
Paris–Leuven–Dudley, MA, 2005, s. 203–210. – Czech Hours of Virgin, in: Prague, the Crown of 
Bohemia, 1347–1437, ed. Barbara Drake Boehm and Jiří fajt, New york, London 2005, cat.n. 83, s. 
218–219. – Poznámka k jednomu aspektu historismu v umění jagelonské doby a jeho vliv na inter-
pretaci umění doby Václava IV., in: Doba Jagellonská v zemích české koruny (1471–1526), Praha 
2005, s. 247 – 256. – (rec.) Ulrike Jenni, Maria Theisen, Mitteleuropäische Schulen III, Umění LIII, 
2005, s. 303–306. 
2 ffUK, Ústav pro dějiny umění:  Letní semestr 2005: přednášky: Iluminované rukopisy Václava 
IV. (2. hod. týdně), Byzantská ikonografie I. (2.hod. týdně), Seminář Středověké umění II.– malíř-
ství,( 2 hod. týdně), Seminář Ikonografie II. (s doc. L. Konečným): Gesto, (2 hod. týdně). Diplo-
mový seminář – (2 hod. týdně). (Vedení doktorských prací: Sanja Pajic, obhájeno 2005, v běhu: M. 
Kratochvílová, J. Jančárková, L. Panušková, J. Záruba–Pfeffermann)
3 UDU AV ČR: přednáška Iluminátorské dílny v době Karla IV. a Václava IV. – červen 2005. 
6 Národní komise byzantologie. Podoborová komise 8 GA ČR, III. Komise pro restaurování hradu 
Karlštejna. Redakční rada: Byzantinoslavica.

Hlobil, Ivo
1 Městské památkové rezervace v padesátých letech, in: R. Švácha – M. Platovská, ed., Dějiny čes-
kého výtvarného umění (V), 1939/1958, Praha 2005, s. 329–339. – Václav Wagner – strážce estetic-
kého působení památky, in: Václav Wagner, Uměkecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 2005, 
s. 6–12. – Neznámá Madona na lvu od Mistra michelské madony (kolem let 1340–1345), Umění 
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LIII, 2005, s. 3–20. – Eine unbekannte Löwenmadonna vom Meister der Madonna aus Michle (um 
1340–1345), Bulletin of National Gallery in Prague XIV–XV, 2004–2005, s.6–30. – Dvě světice 
z gotické katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, in: Světice z Petrova. Památková péče na Moravě 
– Monumentorum Moraviae tutela 9, 2005, s. 13–26, 85–86. – Ein neu nachgewiesenes Werk vom 
Baumeister des Wiener Stephansdoms Hans Saphoy in der Slowakei: Das Renaissancegrabmal Ra-
fael Podmanickýs (+ 1559) in Považská Bystrica, in: Dalibor Prix – Jiří Roháček, ed., Epigraphica 
& Sepulchralia I, Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných 
Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2004 až 2004, Praha 2005, s. 67–77.
2 Výuka na ff UP v Olomouci: Česká gotická architektura a sochařství, 13. až 1. polovina 16. stole-
tí, (ZS& LS, 2 hod./týd.). –  Teorie památkové péče (2 hod/ týd.). –  Vedení doktorandů (6 x).
3 Světice z Petrova, Brno 5. 4. 2005. – K přemyslovské tradici Svatováclavské koruny (Stát, státnost 
a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. Výzkumné středisko pro dějiny střední 
Evropy, filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno 18. říjen 2005). – florian Zapletal 
a jeho spor s univ. prof. Vojtěchem Birnbaumem (florian Zapletal – život a dílo. Muzeum Komen-
ského v Přerově, 18. – 19. říjen 2005). – Umění na Moravě – moravské umění (Seminář “Národní 
umění ve středověku”, Centrum medievistických studií, Sázava 18.–19. říjen 2005)
5 Podíl na katalogu výstavy NG Praha: „Slezská perla Koruny české, Lehnice – Praha 2006
6 Předseda vědecké rady ÚDU AV ČR. – Vědecká rada NG v Praze. – Vědecká rada Národního pa-
mátkového ústavu (Praha, Olomouc, Ostrava). – Oborová rada studijního oboru dějiny výtvarného 
umění ff UK v Praze. – Oborová rada studijního programu výtvarného umění ff UP v Olomouci. 
– Nákupní komise pro staré umění NG v Praze.

Hlídková, Vendula
1 QUERKRAFT. ALBUM 98–06. (překlad výstavního katalogu pro Galerii Jaroslava fragnera). 
– Vodní svět pro estéta, MGZN 1, č. 4, 2005, s. 34–40.

Horová, Anděla
1 Nová encyklopedie českého výtvarného umění – Dodatky, Praha 2006. – Doba protektorátu a po-
válečná léta, in: Dějiny českého výtvarného umění (V), Praha 2005, s. 21–31. – Svatopluk Klimeš, 
in: Pražské ateliéry, Praha 2005, s. 350–352. – Na co lépe nemyslet, Ateliér 2005, č. 10, s. 4. – Kdo 
je Alén Diviš? rec. výstavy a publikace, Ateliér 2005, č. 10, s. 16. – Imprese, rec. výstavy, Ateliér 
2005, č. 24, s. 1. 
6 Členka redakční rady Bulletinu UHS. – do 30. 5. 2005  – 2. místopředseda a správce pokladny 
UHS.

Hořínková, Marina
1 (rec.) Christopher Walter, The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition, (Burling-
ton, VT: Ashgate Publishing Company 2003), Byzantinoslavica LXIII, 2005, s. 332–335. 
3 Přednáška „Byzantské umění“ pro Univerzitu volného čas
 
chlíbec, Jan
1 (rec.) Milena Bartlová – Mistr Týnské kalvárie. Český sochař doby husitské. Umění LIII, 2005, s. 
179–183. –  Poznámky k figurálnímu sepulkrálnímu sochařství jagellonské doby, in: Epigraphica & 
Sepulcralia I. Praha 2005, s. 79–101.
6 Členem Rady programu výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR pro obor výtvarného umění.

Konečný, lubomír
1 Za horou najdeš údolí: Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a rene-
sance, Praha 2005 (Opera minora historiae artium 1). – Paul and Hans Vredeman de Vries, the five 
Senses, and the five Architectural Orders, in: Hans Vredeman de Vries und die Folgen: Ergebnisse 
des in Kooperation mit dem Muzeum Historyczne Miasta Gdańska durchgeführten internationalen 
Symposions am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (30. Januar bis 1. Februar 2004), ed. 

Heiner Borggrefe & Vera Lüpkes, Marburg, 2005, s. 152–160. – Jusepe de Ribera: What Did He 
Look Like?, in: Album Amicorum: Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 47–52. 
– Peter Paul Rubens, Galileo Galilei und die Schlacht am Weißen Berg, Artibus et historiae, 52 
(XXVI), 2005, s. 85–91. – An Emblematic Epitaph in Prague, Emblematica: An Interdisciplinary 
Journal for Emblem Studies, XIV, 2005, s. 409–415.– The Trojan War in Prague: Homer, Virgil, and 
Albrecht von Wallenstein, Pharos: Journal of the Netherlands Institute in Athens, XII, 2004 [2005], 
s. 107–127. – Prolegomena k interpretaci výzdoby lodžie Valdštejnského paláce v Praze, Umění, 
LIII, 2005, s. 385–388. – Nochmals zu Laokoon des Adriaen de Vries für Albrecht von Wallenstein, 
Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf 
II, 5, 2005, s. 77–79. – [a Jaroslava Lencová] Emblematické exlibris Emy Destinnové, Miscellanea 
Oddělení rukopisů a starých tisků (Národní knihovna v Praze), XVIII, 2003–2004 [2005], s. 423–
427. – Sebastiano Conca: Kající se Marie Magdaléna, Akademický bulletin 5/2005, s. 5. – [a Pavla 
Machalíková] Grands instituts d’histoire de l’art: L’Institut d’Histoire de l’art de l’Académie des 
Sciences de République tchéque, Les Nouvelles de l’INHA, 23, Novembre 2005, s. 11–13. – O bá-
dání a mrhání, Bulletin UHS, 1/2005, s. 1–2. – Albrecht von Wallenstein, His Buildings, and His 
Artists: A Bibliography, Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Cul-
ture in the Age of Rudolf II, 5, 2005, s. 80–86. – (rec.) Erwin Schadel, Sehendes Herz (cor oculatum) 
– zu einem Emblem des späten Comenius: Prämodernes Seinsverständnis als Impuls für integral 
konzipierte Postmoderne, frankfurt a.M.–Berlin–Bern–Bruxelles–New york–Oxford–Wien, 2003, 
Acta Comeniana: Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der 
frühen Neuzeit / Internationale Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, 
18 (XLII), 2004 [2005], s. 236–239.
2 Historiografie a metodologie dějin umění I a II (ÚpDU ffUKÚ, ZS a LS, 2 hod/týd). – Ikonogra-
fický seminář II [a H. Hlaváčková], LS: Autoportrét neboli Jak umělci vidí sami sebe (ÚpDU ffUK, 
2 hod/týd); ZS: Detail (ÚpDU ffUK, 2 hod/týd). – Vedení diplomových prací: Anna Svobodová 
(Hrabáková), Motiv okna v českém umění 20. století; Eva Hnilicová, Kavárna jako téma českého 
výtvarného umění první poloviny 20. století; Tereza Martinkovičová, Aby Warburg a symbol hada 
jako archiv lidské paměti; Jindřiška Hančová, Příspěvky k typologii a ikonografii knižní vazby rané-
ho novověku; Miroslava Kacetlová, Autoportrét umělce v českém baroku; Petra Kolářová, Zobraze-
ní kuřáka v českém moderním umění; Iva Havlíková, Recepce Laokoonta v českém umění 19. a 20. 
století. – Vedení studentů doktorandského studia:  Martina Sošková-Jandlová, Katalog německého 
malířství 1550–1700 v Národní galerii v Praze; Václav Hájek, Propasti vidění: Proměny koncepce 
vidění v českém uměleckém diskurzu 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století; Zuzana Štefková, 
Tělesnost v současném českém umění; Marek Krejčí, Aspekty recepce Maxe Dvořáka v českém pro-
středí; Magda Machková, Podoby Orfea – mýtické nebo mystické: Ikonografická studie k reprezen-
taci antického námětu v novodobém českém výtvarném umění; Ivo Purš, Umělecké aktivity arcivé-
vody ferdinanda Tyrolského a jejich vztah k literatuře zastoupené v jeho knihovně; Klára Ulrichová, 
Italský renesanční iluzionismus a jeho projevy v českém malířství. – Vedení rigorózní práce: Marek 
Krejčí, Patrimonium (Artistica) Ecclesiae: Vybrané otázky vývoje církevní památkové péče.
3 Trojská válka v Praze: Homér, Vergilius a Albrecht z Valdštejna (Collegium Historiae Artium, 
ÚDU AV ČR, 9. 2.; Katedra dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci, 30. 3.). – The Trojan 
War in Prague: Homer, Virgil, and Albrecht von Wallenstein (Barocke Wandmalerei in Mitteleuropa 
/ Baroque Wall Painting in Central Europe, Moravská galerie v Brně & ÚDU AV ČR, 27. 9. – 1. 10). 
–  Kubismus, surrealismus a tradice (UDU AV ČR, 16. 6) – zahájení a diskutující. 
5 Spolu s M. Šroňkem příprava Baderova barokního sympozia I (ÚDU AV ČR, 14. 6.) 
6 Komise pro sbírkotvornou činnost Národní galerie v Praze (staré umění, kresba a grafika). – GA 
ČR, podoborová komise 408. – Správní rada Akademie výtvarných umění v Praze. – Oborová rada 
a komise pro státní doktorské zkoušky ffUK. – Peer Review Group for the Department of History 
of Art, University College Cork, Ireland. – Redakční rady: Emblematica: An Interdisciplinary Jour-
nal for Emblem Studies (New york), Artibus et Historiae (Vídeň – Krakow), Umění, Bulletin of the 
National Gallery in Prague, Bulletin UHS. – Společenskovědní sekce Redakční rady nakladatelství 
Academia. – Redakční rada nakladatelství Artefactum. – Spoluvydavatel Studia Rudolphina.
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Kořán, Ivo
1 Lochmanové, pět generací písecké malířské rodiny, Písek 2005. – (rec.) Výstava Lochmanů v Pís-
ku, Ateliér 2005, č. 8, s. 16. – (rec.) Petr Brandl:  Malíř neřestí pozemských, Ateliér 2005, č. 8, s. 16. 
– Sylva Dobalová, Pašijový cyklus Karla Škréty, Umění LIII, 2005 s. 409.
3 Lochmanové, Muzeum Písek, duben 2005. –  České umění gotické, Muzeum Písek, září 2005. 
–  Gotické Madony v Roudnici pro Církev Čsl. husitskou v Roudnici, 2005 listopad

Kratochvíl, petr
1 Jan Hird Pokorný – český architekt v New Yorku, (spoluautor Vladimír Šlapeta), Praha 2005. 
– O smyslu a interpretaci architektury, Praha 2005 – Rozhovory s architekty 01, Praha 2005. – Po-
etický minimalismus Evy Jiřičné, in: In/Exterior – The Works of Eva Jiricna (Práce Evy Jiřičné), 
Praha 2005, s. 8–46. – (rec.) Rostislav Švácha: Česká architektura a její přísnost, Era 21, 2005, č. 
2 – Industriální stopy: K bienále o konverzích industriálních objektů, Era 21, 2005, č. 6, s. 58–59. 
– Kostely v poválečné Evropě. Stockův průvodce po moderních sakrálních stavbách, (rec.), Archi-
tekt  LI,  2005, č. 1, s. 76. – De Geyter: Nerezignovat na urbanismus (rozhovor),  Architekt LI, 2005, 
č. 6–7, s. 94. – (rec.) Dalibor Veselý: Architecture in the Age of Divided Representation,  Umění LIII, 
2005, č. 3, s. 299–303. – Cesta k hermeneutice architektury (Rozhovor s Daliborem Veselým vedli 
Petr Kratochvíl a Mojmír Horyna), Umění LIII,  2005,  č. 6, s. 605–611.
3 Prague architecture in the XX. Century. Conference of the American Institute of Architects, Praha 
20. 9. 2005.
5 Varia: Výstava „Jan Hird Pokorný – český architekt v New yorku“, (spolukurátor Vladimír Šlape-
ta), fragnerova galerie v Praze, 19. 4.–5. 6., fA VUT v Brně, 16. 11.–18. 12.
6 místopředseda Vědecké rady AV ČR, člen  VR ÚDU AV ČR

Kubínová, Kateřina
1 Kateřina Kubínová – Petr Kubín, Čeští světci jako poutníci do Říma, in: Regnum Bohemiae et 
Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana, Sborník Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy, Dějiny umění – historie II, 2005, s. 137–147. – Římská korunovace Karla IV., 
in: Lenka Bobková – Mlada Holá (ed.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof.PhDr. 
Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, s. 47–60. – Tři dny ve Svatém městě. Císař-
ská korunovace Karla IV. v Římě roku 1355, Dějiny a současnost XXVII, 2005/ 1, s. 30–33.

lahoda, Vojtěch
1 Melancholie, expresionismus a skupina Sedm v říjnu, in: Rostislav Švácha, Marie Platovská eds., 
Dějiny českého výtvarného umění V., 1939–1958, Praha 2005, s. 75–104. –  Moderní umění a cen-
zura v letech protektorátu, in: Rostislav Švácha, Marie Platovská eds., Dějiny českého výtvarného 
umění V.,  1939–1958, Praha 2005, s. 115–130. –  SVU Mánes a modernismus v letech 1939–1948, 
in: Rostislav Švácha, Marie Platovská eds., Dějiny českého výtvarného umění V.,  1939–1958, Praha 
2005, s. 131–150. –  Plíživý modernismus a socialistické umění 1948–1958, in: Rostislav Švácha, 
Marie Platovská eds., Dějiny českého výtvarného umění V.,  1939–1958, Praha 2005, s. 371–386. 
– Alén  Diviš. Proklaté ticho, Art and Antiques, březen 2005, s. 40–45. – Estonská exprese, Art and 
Antiques, červen 2005, s. 76–79. – Kaunas, Art and Antiques, prosinec 2005, s. 130–135. – Roz-
pad funkcionalismu. Volmanova vila v Čelákovicích, Era 21, 2005, č. 1, s. 54–55. – Editorial, Era 
21, 2005, č. 2, s. 4. – . – Mexická fiesta: Bravo a Buňuel,  A2 kulturní týdeník, 1, 2005, č. 7, s. 6. 
–  Podvratná krása květů Tokia, A2 kulturní týdeník, 1, 2005, č. 12–13, s. 10. – Modernismus a tra-
dice, Akademický Bulletin 2005, č. 9, s. 6–7. –  (rec.) Joseph frank. Life and Work by Christopher 
Long, Centropa 5, May 2005, No. 2, s. 165–167. –  –  (rec.) Hofmanův vypláznutý jazyk: k výstavě 
v Obecním domě, Architekt 51, 2005, č. 2, s. 54–55 –  (rec.) formy osudové předurčenosti, Petr 
Wittlich, Pavel Nešleha, Praha 2004/, Literární noviny 16, 2005, č. 5, s. 12Chaos, Mess and Un-
certainity: Josef Sudek and Surrealism, Papers on Surrealism, Issue 3, s. 1–18, on-line, internetový 
časopis, www.surrealismcentre.ac.uk/publications/papers/journal3/index.htm.
2 České vizuální umění 1910–1950 (LS) – Koláž, montáž, asambláž. Strategie  jiného obrazu (ZS) 

(Ústav pro dějiny umění ffUK), 2 hod./týd.. – České umění 20. století.Seminář (LS).Vizuální 
umění ve 20. století. Seminář (ZS) (Ústav pro dějiny umění ffUK), 2 hod./týd.+ exkurze. – Vedení 
diplomových prací: Barbora Klímová, Grigorij Musatov; Lucie Šiklová, Karel Šlenger. Duše ma-
líře-outsidera jako průvodcem jeho životem a dílem; Michaela Vávrová, Česká fotografie 40. let. 
– Oponentské posudky diplomých prací: Anna Hrabáková,   Motiv okna v českém umění 20. století; 
Eva Hnilicová, Kavárna jako téma českého umění první poloviny 20. století. – Vedení studentů dok-
torského studia: Tomáš Winter, Viera Borozan, Dagmar Čujanová, Eva Krátká, Lenka Pastyříková, 
Claudia Rajlich. – Vedení rigorózních prací: Tomáš Winter. – Oponentské posudky dizertačních 
prací: Tereza Bruthansová: Problematika vztahů mezi umělci a muzeem a její reflexe v umělecké 
tvorbě; Bojana Piškur, Art spaces outside institutional frames – Differential spaces of Art.
3 “Still-Life, Caravaggio and Cubism: Czech Reading”, (konference Cubism, Surrealism and Tradi-
tion, ÚDU AV ČR, Praha, 16. 6. 2005). –   „Commercial and Sacred, Josef Sudek, St. Veit Cathedral 
and Družstevní práce“ (Czech Center  New york, 21.9. 2005). – „Czech Modern Art after 1945“ 
(44th Annual Seminar on Glass, Corning Museum of Glass, Corning, USA  30.9. 2005). –  „Photo-
graphy and Cubism“ (Univerzita Jyväskylä, 13.10. 2005).  
5  Organizace konference Cubism, Surrealism and Tradition (ÚDU AV ČR, Praha, 16. 6. 2005). 
Joint-project  ÚDU AVČR a University of Essex  Cubism, Surrealism and Tradition: The Presence 
of the Past in Modernist Art.
6 Dozorčí komise sněmu AVČR – GA ČR, podoborová komise 408, předseda. –  GAČR, oborová 
komise – Oborová rada a komise pro státní doktorské zkoušky ffUK. – Národní komitét dějin umě-
ní C.I.H.A. –Vědecká rada ÚDU AVČR. – Nákupní komise OG Liberec. –  Nákupní komise Galerie 
hlavního města Prahy. – Nákupní komise GMU Roudnice nad Labem. – Členství v redakčních ra-
dách: Acta finnica Urbanistica (Helsinki); Praesens: Central European Contemporary Art Review 
(Budapešť); Art History and Theory (Riga); Umění. 

lencová, Jaroslava
[a Lubomír Konečný] Emblematické exlibris Emy Destinnové, Miscellanea Oddělení rukopisů 
a starých tisků (Národní knihovna v Praze), XVIII, 2003–2004 [2005], s. 423–427.

lorenzová, Helena
1 Hra na krásný život. Estetika v českých zemích mezi lety 1760–1860. Praha 2005.
2 Vedení  doktorské práce ing. arch.Dagmar Prášilové, Estetika architektury na přelomu tisíciletí.
5  Vedoucí redaktorka časopisu Estetika.
6 Členka komise ff UK pro udílení doktorských hodností, obor estetika.

Mádl, Martin
1 Zrcadlo Bellony. K vojensko-politickým motivům na barokním skle. Několik příkladů z Národ-
ního muzea a dalších sbírek, in: Olga fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Vít Vlnas (ed.), 
Barokní Praha – Barokní Čechie 1620 – 1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu 
baroka v Čechách. Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24. – 27. září 2001, Praha 2004, 
s. 835–873. – Ivan P. Muchka – Martin Mádl, Evidence digitálních snímků, in: Digitální fotografie 
v památkové péči. Sborník příspěvků z odborného semináře Společnosti pro technologie ochrany 
památek. Praha 2005, s. 8–10. – Co je barokního na barokním skle? K problému metafory ve sty-
lové analýze, Album Amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 149–155. 
– Autoři nástěnných maleb v plaském klášteře, in: Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos 
pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnice ve dnech 
11.–13. května 2005, 2005, s. 57–63. – Podobizny františkánských světců ze Slaného a pražský malíř 
Jan Václav Spitzer (1711 – 1773), Slánský obzor, XII/2004, Slaný 2005, s. 12–22. – Nástěnné malby 
Jana Ezechiela Vodňanského v kostele sv. Vavřince v Pšovce u Mělníka, Občasník mělnický, květen, 
2005, s. 18–20.
3 Reinerův malířský epilog? (ÚDU AV ČR, cyklus „Collegium Historiae Artium“, 12. 1. 2005, a Se-
minář dějin umění MU v Brně, 25. 3. 2005). – Autoři nástěnných maleb v plaském klášteře (seminář 
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„Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny“, Muzeum Plzeňska, Plasy a Ma-
riánská Týnice, 11. – 13. 5. 2005). – Detracta Larva Juris Naturae. Reiner`s Epilogue? (Universität 
Wien - Institut für Kunstgeschichte, 1. 6. 2005) – Co všechno lze spatřit na stropě... (kolokvium „Se-
tkání přátel staré grafiky a kresby“, NG, Praha, 25. 10. 2005). – Barokní nástěnná malba. Problémy 
interpretace, „Týden vědy a techniky“, AV ČR, Praha 9. 11. 2005).
5 Výzkum raně barokního skla ve střední Evropě, ve spolupráci s Jerzy Kunickim-Goldfingerem 
z Ústavu nukleární chemie a technologie ve Varšavě.

Marešová, Jana
1 Jana Marešová – Jiří Roháček, Epigrafická dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd České 
republiky, in: Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrál-
ních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 – 2004, ed. Dalibor Prix – Jiří 
Roháček, Praha, Artefactum, 2005, s. 9–17.  – „Romantická krajinářka“ Eva Reitharová, in: Bulletin 
UHS 2005/1.
5 Hana Volavková (1904–1985), inventář fondu, (interní tisk), 2005. – Olga Herbenová (1927–
1990), inventář fondu, (interní tisk), 2005.

Muchka, Ivan
1 [rezence] Národní kulturní komise 1947–1951, Zprávy památkové péče 65/2005, s. 85. – O bádání 
a mrhání, Bulletin UHS, 2005/2, s. 8–9. – Laudatio pro Josefa Štulce při udělení ceny Uměleckohistoric-
ké společnosti: Inclinatio in locum laudationis. Úvaha filologická, Bulletin UHS, 2005/ 2, s. 15–16. – Die 
Inspirationsquellen der Grabdenkmäler in den böhmischen Ländern, in: Hans Vredeman de Vries und die 
Folgen. Ergebnisse des in Kooperation  mit dem Muzeum Historyczne Miasta Gdanska durchgeführten 
internationalen Symposiums am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (30. 01.–01. 02. 2004), Mar-
burg 2005. –  (s Martinem Mádlem): Evidence digitálních snímků – použití programu fileMaker Pro 
7.0, in: Digitální fotografie v památkové péči, Praha 2005, s. 8–10. – Děkanský kostel sv. Jakuba Většího 
v České Třebové – dílo architekta Josefa Hardtmutha, in: Českotřebovská farnost v historii. Sborník 
studií k 200. výročí vystavění kostela sv. Jakuba, Česká Třebová 2004 (vyšlo 2005), s. 141–151
4 Dehio a dnešek, zasedání národního komitétu ICOMOS, Praha, Nostický palác 29. 11. 2005. 
6 Národní komitét ICOMOS. –  rada programů MK ČR. –  komise MK ČR pro vývoz kulturních 
předmětů. –  komise MK ČR pro zápis movitých památek. –  komise NPÚ pro hodnocení úkolů in-
stitucionálního výzkumu ústavu. –  sbor expertů odboru památkové péče Magistrátu hl.města Prahy. 
– redakční rada časopisu Zprávy památkové péče.

Nešlehová, Mahulena
1 Vlastislav Hofman (1884–1964), anglická verze, (ed. M. Nešlehová), Praha 2005: 
One of the Avant-Garde, pp. 9–20; A Survey of Hofman’s Life and Works (1884–1915), pp. 21–31; 
ibidem (1916–1918), pp. 133–137; ibidem (1919–1924), pp. 189–199; ibidem (1925–1939), pp. 
249–261; ibidem (1940–1964), pp. 359–365; The Polyhedron in Hofman’s Applied Art, pp. 77–132; 
In Search of Immediacy of Expression, pp. 139–161; The Dostoyevsky Series and Hofman’s Other 
Portfolios, pp. 163–188; Hofman’s Painting and the Birth of the Tvrdošíjní, pp. 281– 221; Monu-
mentality and Myth: Urns, Works in Metal, and funerary Monuments, pp. 237–248; The Book Art, 
Bookplates, and Posters of Vlastislav Hofman, pp. 323–345; Vlastislav Hofman as Theorist, pp. 
367–369. – Pocta Aleně Kučerové, (recenze výstav a publikace), Ateliér, č. 22, z 3. 11. 2005, s. 16
3 Osobnosť  Oskára Čepana, Galéria Jána Koniarka v Trnavě, 8. 12. 2005. – Vlastislav Hofman 
malíř a grafik, Obecní dům, Praha, 26. ledna 2005. – Tvorba malíře Jiřího Valenty v rámci českého 
imaginativního umění 60. let, Seminář dějin umění ff MU Brno, 2. 12. 2005. –  Poznámka praž-
ským Konfrontacím roku 1960, Galéria Jána Koniarka v Trnavě, Trnava 8.12. 2005 (příspěvek na 
konferenci Osobnost Oskára Čepana ). 
5 Spolupráce na výstavách: Pavel Nešleha, Via canis, foyer Klicperova divadla v Hradci Králové, 
(19. 2.–30. 4. 2005). – Hana Purkrabková, Karel Pauzer, Dům umění, Karlovy Vary, (zahájení vý-
stavy 12. 5. 2005).

6 Konkurzní komise MK ČR. – Oborová rada pro doktorandské studium na VŠUP v Praze. –   Ná-
kupní komise ČMVU v Praze. – Nákupní komise GMU v Hradci Králové. – expertízy děl Bohumila 
Kubišty a Vlastislava Hofmana.

panochová, Ivana
1 Na prahu baroka. K typologickým a slohovým problémům moravské architektury v letech 
1620–1650, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Moravica III. 
Olomouc 2005, s. 107–124. – Kresba a malba v nacistických perzekučních zařízeních, in: Rostislav 
Švácha – Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného umění V. Praha 2005, s. 105–113.

petrasová, Taťána
1 (s Jiřím Peškem) La Prague des fondateurs moderne (1850–1890), in: Markéta Theinhardt, Pra-
gue, Paris 2005, s. 308–341. – výběr vyobrazení pro knihu Heleny Lorenzové, Hra na krásný život, 
Praha 2005. –  (rec.) Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století – Jindřich Vybíral, Česká architek-
tura na prahu moderní doby, Umění LIII, 2005, s. 188–191.
3 Slovanský byzantinismus: estetika nebo politika? in: Zdeněk Hojda – Roman Prahl (ed.), Slovan-
ství a česká kultura 19. století, Plzeň, 24. – 26. 2. 2005.
5 člen Ediční rady Akademie věd

platovská, Marie
1 Je Vlastislav Hofman pro dnešní architekty aktuální? Stavba XII, 2005, 1, s. 6–7. – Je politikova 
vila věcí veřejnou? Stavba XII, 2005, 2, s. 22–23. – Rekonstrukce domu v Podbabě aneb Uzlík v síti, 
Stavba XII, 2005, 3, s. 30–31. – Atmosféra práce. Ad architektura I, 2005, 1, s. 70. 

prix, Dalibor 
1 Dušan foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005 (člen kolektivu 
autorů). – Pavel Kouřil – Dalibor Prix – Martin Wihoda, Středověké opevnění v Adolfovicích na 
Jesenicku, in: Archaeologia historica 30/05, 2005, s.199–226. – Zuzana Všetečková – Dalibor Prix, 
Ohlas levočských moralit v kostele sv. Benedikta v Kostelci u Krnova. Galéria – Ročenka SNG 
2004, s. 105–117 (v tisku). – Dalibor Prix – Jiří Roháček (eds.), Epigraphica & Sepulcralia. I. Sbor-
ník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění 
AV ČR v letech 2000 až 2004. Praha 2005 (Artefactum).
2 Ústav historie a muzeologie fPf SU v Opavě: Dějiny výtvarného umění I, I/1 – evropské umění 
4.–12. století (zimní semestr, 4 hod./týd.) – Semináře k dějinám výtvarného umění a středověku 
(zimní semestr, 4 hod./týd.).

purš, Ivo
1 [a Jaroslava Hausenblasová], Kontakty Michaela Maiera s Rudolfem II. v Praze roku 1609, Studia 
Rudolphina 5, 2005, s. 51–64. – René Alleau a tradiční vědy, doslov in: René Alleau, Hermés a dě-
jiny věd. Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici, 
2. rozšířené vydání, Praha 2005, s. 220–249. – Addenda ad Pragam hermeticam, Logos 1/2, Praha 
2005, s. 80–91. – [a Jakub Hlaváček, překlad] Bernard Roger, Objevování alchymie, Praha 2005.
[recenze, a kolektiv autorů] Barbara Mahlmann-Bauer (Hrsg.), Scientiae et artes. Die Vermittlung 
alten und neuen Wissens in Literatur, Kunst und Musik, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2004, Acta 
Comeniana 20/XLIII (v tisku).
6 redakční rada nakladatelství Artefactum ÚDU AV ČR (předseda od 14. 5. 2005). – redakční rada 
revue LOGOS, Sborník pro esoterní chápání života a kultury.

Roháček, Jiří
1 Dalibor Prix – Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání 
k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 
– 2004, Praha 2005. –  Zum Verhältnis von epigraphischem und kunsthistorischem Stil in der frühen 
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und späteren Neuzeit. Einige illustrierende Beispiele aus böhmischem und mährischem Material, in: 
Epigraphik 2000. Neunte Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, hgg. Gertrud 
Mras und Renate Kohn, Wien 2005,  s. 107–118 (= forschungen zur Geschichte des Mittelalters 
Band 10 = Denkschriften der Phil.-hist. Kl. d. Österr. Akademie der Wissenschaften). –  [a Julie 
Jančárková], Kondakovův ústav – vědecké pracoviště ruské emigrace v Praze a jeho dědictví / The 
Kondakov Institute – a research institution of the Russian exiles in Prague and its heritage, in: Exil 
v Praze a Československu 1918–1938, Praha 2005, s. 34–44. – Sepulkrální památky kostela sv. Kli-
menta na Levém Hradci. Středočeský vlastivědný sborník 23, 2005, s. 9–20 (=Muzeum a současnost, 
řada společenskovědní 23). –  „...de scriptoribus epitaphiorum ...“ (místo předmluvy), in: Dalibor 
Prix – Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problema-
tice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 – 2004, Praha 
2005, s. 9–17. – Nápisy na české figurální sepulkrální plastice jagellonského období, in: Dalibor Prix 
– Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice se-
pulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 – 2004, Praha 2005, s. 
183–199. – [a Jana Marešová], Epigrafická dokumentace Ústavu dějin umění Akademie věd České 
republiky, in: Dalibor Prix – Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze 
zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 
2000 – 2004, Praha 2005, s. 9–17. – (rec.), Andreas Zajic, „Zu ewiger gedächtnis aufgericht“ (rec.). 
Umění LIII, 2006, s. 310–312.
3 Význam nápisů pro historika umění, metodika prezentace nápisů v uměleckohistorické práci, vý-
běrová epigrafická faktografie. Seminář dějin umění ff MU Brno, 7. 10.  2005
5 Spoluautor výstavy: Exil v Praze a Československu 1918–1938. Praha, Clam – Gallasův palác,  
27. 9. 2005 – 9. 1. 2006.
6 člen redakční rady Artefactum.

Samek, bohumil
1 Telčsko, in: Vladimír Nekuda (red.), Dačicko – Slavonicko – Telčsko, oddíl 10.4. (Umělecké 
památky na území Telčska od nejstarších dob do současnosti). Brno – Slavonice – Telč  2005, s. 
567–574. – Dějiny barokního varhanářství na Moravě (také) pro neorganology. O tématu a knihách, 
Vlastivědný věstník moravský 57, 2005, s. 403–404. – (rec.) K. a P. Křivohlaví, Dřevěný toleranční 
kostel ve Velké Lhotě. Velká Lhota 2003, in: Vlastivědný věstník moravský 57, 2005, s. 111–112. 
– (rec.) Zdeněk Pokluda, Zámecký areál Lešná. Zlín 2004, in: Vlastivědný věstník moravský 57, 
2005, s. 112. – (rec.) Milan Togner, Antonín Lublinský, 1636–1690. Olomouc 2004, in: Vlastivědný 
věstník moravský 57, 2005, s. 220–221. 
3 Dějiny umění a exaktní vědy – výzkum a užití. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 
10. listopadu 2005, Brno, sál Ústavu fyziky materiálů AV ČR, Žižkova 22.

Studničková, Milada
1 Die Kuttenberger Gradualien, in: Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit 
der Jagiellonenkönige(1471–1526). Kunst-Kultur-Geschichte, ed. Ewelin Wetter. Ostfildern 2004, 
s. 125–142. – Vyobrazení očistce ve Smíškovském graduálu, in: Doba Jagellonská v zemích české 
koruny (1471–1526). Sborník Katolické teologické fakulty UK. Dějiny umění – historie I. Ed.Vik-
tor Kubík. České Budějovice, 2005, s. 279–286. – The Material Recycling of the Antiphonary of 
Vorau, in: Manuscripts in Transition. Recycling Manuscripts, Texts and Images. Proceedings of the 
International Congres held in Brussels (5–9 November 2002), eds. Brigitte Dekeyzer – Jan Van der 
Stock. Paris – Leuven- Dudley,MA 2005, s. 211 – 216. – Bible of Konrad of Vechta, Gerona Marty-
rology, Gradual [from Luzern], Boskovice Bible, The Zamojski Bible, The Play of Chess (Tractatus 
de ludo Scacorum) by Jacobus de Cessolis, in: Prague The Crown of Bohemia 1374–1437. Kat. Ed. 
by Barbara Drake Boehm and Jiří fajt. New york 2005, Nr. 85, 86, 104, 133, 134, 155, s. 226–227, 
228–229, 253–254, 292–294, 294–295, 322–323. – Calice, in: Mysterium. L‘Eucarestia nei capola-
vori dell‘arte europea, ed. Alessio Geretti. Kat. San floriano – Milano 2005, Nr. 44, s. 212. – Panov-
nický majestát Zikmunda Lucemburského ve výtvarném umění, in: Lesk královského majestátu ve 

středověku.  Pocta  Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. Praha 2005, 
s. 233 – 241. 
3 Kult sv. Zikmunda v Čechách. Světci a jejich kult ve středověku, Mezinárodní konference v klášte-
ře Teplá při příležitosti procesu kanonizace bl. Hroznaty, Teplá, 8.–10. 9. 2005. – The Bible of Con-
rad of Vechta: Stylistic Change in Bohemian Book Illumination. Thirty-Second Annual Saint Louis 
Konference on Manuscript Studies, Universita  Saint Louis (Vatican film Library), Missouri, USA, 
14.–15. 10. 2005. – Iluminace Kutnohorského a Smíškovského graduálu ze sbírek Národní knihovny 
ve Vídni. Iluminované rukopisy pocházející z cisterciáckého kláštera v Sedlci. Kutnohorské hudební 
rukopisy. Seminář Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, sboru Cantica a Státního okresního archivu 
v Kutné Hoře, Kutná Hora, Hrádek, 6.10. 2005.
4 Řím, 23. 2.– 23. 3. 2005 – stipendium Českého historického ústavu v Římě
5 Spolupráce na výstavách: Prague The Crown of Bohemia 1374–1437. New york, Metropolitan 
Museum of Art 2005. –  Karel IV. – císař z Boží milosti. Pražský hrad 2006. –  Sigismundus Rex et 
Imperator. Budapest-Luxembourg 2006. –  výběr exponátů z českých sbírek pro výstavu: Mysteri-
um. L‘Eucarestia nei capolavori dell‘arte europea. Illegio 2005.

Svobodová, Markéta
3 Studentky z Československa na Bauhausu 1919–33: Výmar – Desava – Berlín, přednáška na 
konferenci Žena umělkyně, Muzeum Roztoky u Prahy, 11.–12. října 2005. – Architektonický vý-
voj sakrálních staveb církve československé husitské ve 20.– 40. letech 20. století, přednáška na 
kolokviu o sakrálním výtvarném umění v českých zemích: „Dům Boží a brána nebe ve 20. století“, 
Mikulovské centrum pro evropskou kulturu. 5. 11. 2005.

Šroněk, Michal 
1 Johann Blumberger – ein Sticker im Rudolfinischen Prag und im sächsischen Exil, Umění LIII, 
2005, č. 3, s. 285–295. – K teorii zobrazování v předbělohorských Čechách, aneb „Obrazové slovou 
ničemnicemi“ in: Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, eds. Jan Royt – Petra 
Nevímová, Praha 2005, s. 142–148. – Pohřební ceremonie Petra Voka z Rožmberka a jejich konfe-
sijní pozadí, in: Epigraphica & Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepul-
králních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000–2004, eds. Dalibor Prix 
– Jiří Roháček, Praha 2005, s. 201–215. 
2 Seminář dějin umění MU v Brně, letní semestr, přednáška: Umění a reformace v českých zemích 
v období ca. 1520–1620.
3 Příprava Baderova barokního sympozia a 14. 6. aktivní účast na Baderově barokním sympoziu 
s referátem Bílá místa v česko-italských vztazích od 2. poloviny 16. do poloviny 18. století. – Účast 
na přípravě kolokvia uspořádaného 25. října v Národní galerii u příležitosti narozenin Anny Rollové 
a aktivní účast na tomto kolokviu s referátem Svatováclavská legenda v dárkovém balení.
5 Účast na přípravě výstavy Mistr Jan Hus 1415–2005, Pražský hrad, proběhla 30. 6.–25. 9. 2005. 
Příprava výstavy Jan Jiří Heinsch – malíř barokní zbožnosti: monografie a katalog výstavy pro rok 
2006 v Císařské konírně Pražského hradu.
6 Člen komise pro restaurování františkánského kostela 14. sv. pomocníků v Kadani, Člen komise 
pro přidělování stipendia dr. A. Badera

Švácha, Rostislav
1 Prague, Capitale de la république Tchécoslovaque (1918–1948), in: Markéta Theinhardt (ed.), 
Prague, Paris 2005, s. 421–444 (spoluautor Jiří Pešek). – Prague a l’epoque du communisme (1948–
1989), in: Markéta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, s. 447–463 (spoluautor Jiří Pešek). – La 
Prague contemporaine (apres 1989), in: Markéta Theinhardt (ed.), Prague, Paris 2005, s. 465–473 
(spoluautor Jiří Pešek). – K pátému dílu Dějin českého výtvarného umění, in: Rostislav Švácha 
– Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného umění V, 1939–1958. Academia, Praha 2005, s. 
9–10. – Architektura čtyřicátých let, in: Švácha – Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného 
umění V, 1939–1958. Academia, Praha 2005, s. 30–73. – Hofman the Architect at the Intersection 
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of Time and Place, in: Mahulena Nešlehová (ed.) Vlastislav Hofman (1884–1964), Prague 2005, s. 
33–75. – Cemetery Culture, in: Mahulena Nešlehová (ed.) Vlastislav Hofman (1884–1964), Prague 
2005, s. 223–235. – Encoutering the young Generation: Technology, Town Planning, Monuments, 
in: Mahulena Nešlehová (ed.) Vlastislav Hofman (1884–1964), Prague 2005, s. 347–358. – Loos 
Raumplan als „Das auf den Kopf gestellte englische Haus“: in: Maria Szadkowska (ed.), Adolf Loos. 
Das Werk und seine Rekonstruktion. Sammelbuch der Beiträge. Muzeum hlavního města Prahy, Pra-
ha 2005, s. 44–48. – Teorie z okraje celku, in: Alexandr Skalický, Megastor, Praha 2005, s. 3. – Karel 
Teige und die Originalität der tschechischen Avantgarde, in: Tomáš Valena – Ulrich Winko – Jeanette 
Winko (ed.), Prager Architektur und die europäische Moderne, Berlin 2005, s. 105–118. – Tři dobré 
rehabilitace poválečné architektury, Zprávy památkové péče LXV, 2005, č. 5, s. 393–396. – Na czym 
polega oryginalnošč czeskiej awangardy architektonizcnej? Dyskurs, Zeszyty naukowo-artystyczne 
ASP we Wroclawiu, č. 3, 2005, s. 190–208. – K debatě o soutěži na fA ČVUT. Architekt LI, 2005, č. 
1, s. 78. – Pokus o úpravu pokleslého prostoru, Architekt LI, 2005, č. 2, s. 51–52. – Nejasketičtější 
z funkcionalistů, Architekt LI, 2005, č. 1, s. 56. – Libeňský most – uměleckohistorické zhodnocení, 
Za starou Prahu XXXIV (V), 2004 /vyšlo 2005/, č. 3, s. 5–6. – Horažďovice a architektonická kul-
tura, Pars pro toto 6, 2005, s. 5. – Supermodernismus a „ne-místa“, Stavba XII, 2005, č. 1, s. 6–7. 
– Aldo Rossi o architektuře města, Stavba XII, 2005, č. 1, s. 52. – Projev mladé generace v Kadani, 
Stavba XII, 2005, č. 2, s. 56–59. – Gravesův pokus o zlidštění architektury, Stavba XII, 2005, č. 2, 
s. 66. – Na obranu Ještědu, Architekt LI, 2005, č. 4, s. 51. – Společenské představy buckminsteriánů: 
Wachsmann, friedman, Cook, Stavba XII, 2005, č. 3, s. 70. – Polemika s athénskou chartou trvá, 
Architekt LI, 2005, č. 3, s. 70. – Na Bílé hoře, Stavba XII, 2005, č. 4, s. 54–58. – Serpentina na Ha-
dovce, Stavba XII, 2005, č. 4, s. 60–62. – Místo, typ, monument a analogie v textech Alda Rossiho, 
Stavba XII, 2005, č. 4, s. 64. – Rodinný dům jako dílo portrétisty a krajináře, Stavba XII, 2005, č. 5, 
s. 28–30. – Charles Moore o architektuře zahrnování a architektuře místa, Stavba XII, 2005, č. 5, s. 
70. – Kniha o letním sídle prezidenta Beneše, Literární noviny XVI, č. 3, 13. 1. 2005, s. 13. – Spik-
nutí proti Janákovi? Právo XV, č. 240, 13. 10. 2005, Salon 439, s. 3. – Popotahování s Braunovými 
sochami, Právo XV, č. 263, 10. 11. 2005, Salon 443, s. 3. – Kniha o Džirikně, Právo XV, č. 292, 15. 
12. 2005, Salon 447, s. 3.
2 Akademie výtvarných umění, Škola architektury, přednášky o poválečném světovém architekto-
nickém myšlení (4 hodiny týdně) – vedlejší pracovní úvazek. – Katedra dějin umění ff UP Olo-
mouc, přednášky a semináře o barokní architektuře (2 hodiny týdně) a o architektuře 20. století (2 
hodiny týdně) – vedlejší pracovní úvazek. –  Školitel obhájených dizertačních prací: Martin Horáček, 
Neorenesance. Poznámky k syntéze, ff UP Olomouc. – 
Školitel obhájených diplomových prací: Martina Horáčková, Architektura střední Moravy, 1918–
1945: Přerov, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kojetín, ff UP Olomouc. – 
Eva Pýchová, Česká bytová architektura, 1945–1963, ff UP Olomouc.
3 Surrealism and Architecture. Referát na sympóziu „Cubism, Surrealism and Tradition“, ÚDU 
AVČR, 16. 6. 2005. – Le Corbusier. Moravská galerie, Brno 19. 1. 2005. – Sovětský konstruktivis-
mus a česká architektura. Galerie Benedikta Rejta, Louny 27. 5. 2005. – Moderní regionalismus. 
Galerie U bílého jednorožce, Klatovy 21. 10. 2005. – Steven Holl. Galerie U bílého jednorožce, 
Klatovy 25. 11. 2005. – Rem Koolhaas. Galerie U bílého jednorožce, Klatovy 9. 12. 2005. 
6 Vědecká rada ÚDU. –  Komise pro obhajoby dizertačních prací ff UK. – Domácí rada Klubu Za 
starou Prahu. – Redakční rady časopisů Umění a Stavba.

Tischerová, Jana
5 Spolupráce s NPÚ (územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze) na dokumentaci ohrože-
ných památek na území hl. města Prahy – náhrobky a funerální plastika na území hl. města (ved. 
Mgr. L. Sochor). 

Uhlíková, Kristina
1 Ochrana sakrálních památek v českých zemích v letech 1945 – 1958, Zprávy památkové péče 
LXV, 2005, č. 4, s. 335–343.

Vlček, pavel
1 Slavné stavby Prahy 5, Praha 2005. –  Dějiny architektury pravěku a starověku, Praha 2005. – prů-
běžně příspěvky pro umělecko-historický slovník SAUR Verlag (Thieme-Becker), hesla českých 
architektů renesančních a 19. století (hesla G a H).
2 V rámci pracovního úvazku na ČVUT, povinné kursy Dějiny architektury I. a III.: 1.  architektura 
pravěku a starověku (1. semestr bakalářského studia), 2. renesance a baroka (1. semestr bakalářské-
ho studia), výběrové přednášky 3. Historické stavby a sídla, osobnosti (1. semestr magisterského 
studia), 4. Historické stavby a sídla, stavební typologie (1. semestr magisterského studia), 5. Dějiny 
architektury VI., seminář  anglické krajinářské parky (1. semestr magisterského studia), 6. Dějiny 
architektury VI., seminář  pražské klasicistní domy (1. semestr magisterského studia). Zkoušení, 
státnice a bakálřské zkoušky, vedení doktorandů doktorského studia (celkem 5).

Všetečková, zuzana
1 The Iconography of the Last Judgment Mosaic and Its Medieval Context, in: Conservation of the 
Last Judgment Mosaic. St. Vitus Cathedral, Prague. (ed. f. Piqué and D. C. Stulik) J. Paul Getty 
Trust, Los Angeles 2004, s. 21–32. – Nástěnné malby v hradní kapli na Švihově, in: Doba Jagel-
lonská v zemích české koruny (1471–1526). Sborník KTf UK – Dějiny umění – historie I. (ed. V. 
Kubík). České Budějovice 2005, s. 257–277. – Nástěnné malby v kapitulní síni Sázavského kláštera, 
in: Colloquia medievalia Pragensia 3, Historia monastica I., Praha 2005 (ed. D. foltýn, K.Charvá-
tová, P. Sommer), s. 175–187. – Úvaha nad zobrazením Veraikonu v pozdně gotické nástěnné malbě 
v Kadani, na Zvíkově a v Olomouci, in: Bernardyni na Ślasku w późnym średniowieczu (red. Jakub 
Kostowski). Wroclaw 2005, s. 174–188. – Nástěnné malby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, in: 
Castrum Pragense 6, Praha 2005, s. 23–56. – (rec.) Hartmut Scholz – Ivo Rauch – Daniel Hess (ed.) 
Glas. Malerei. forschung. Internationale Studien zu Ehren von Rüdiger Becksmann. Berlin 2004. 
– Hartmut Scholz, Die mittelaltelichen Glasmalereien in Mittelfranken und Nürnberg (extra muros). 
Berlin 2002, Umění 53, 2005, 405–408. – Za Vlastou Dvořákovou. Bulletin UHS č. 2, 2005.
3 Přednášky: Die mittelalterliche Wandmalereien in Böhmen und Mähren I. a Die mittelalterliche 
Wandmalereien in Böhmen und Mähren II. v: Seminar zur Mittelalterlichen Wandmalereien in Mit-
teleuropa. Dresden, Hochschule für bildende Künste: 28. 2.– 2. 3. 2005. – Přednášky Die Wandma-
lereien in St. Veitsdom, Prag, 2. 6. 2005 a Die Wandmalereien in St. Jakob Kirche und St. Barbara 
Kirche in Kuttenberg, 3.6. 2005 pro studenty Hochschule für bildenden Künste, Dresden.
5 Posudek na dizertační práci Tomáše Knoflíčka, Nástěnná malba na Moravě a ve Slezsku za vlády 
Lucemburků, Katedra dějin umění ff UP Olomouc 2005.
6 Komise pro restaurování nástěnných maleb hradu Karlštejna. – Komise pro restaurování nástěn-
ných maleb ve františkánském klášteře v Kadani. – Komise pro restaurování nástěnných maleb 
v katedrále sv. Víta v Praze.

Winter, Tomáš
1 Filip Ebr (Macocha), (kat. výst.), Úřad městské části Praha 9, Praha 2005. – Nebezpečné sousedství? 
Joe Hloucha, Emila filla a surrealisté, Umění 53, 2005, s. 76–86. – Od kubismu k mýtu. Zbojnické pís-
ně Emila filly, Umění 53, 2005, s. 257–272. – Rozetnout vývoj ve dví. O ctnostech primitivismů Emila 
filly a Karla Teiga, Estetika 41, 2005, s. 63–77. – (rec.) Zita Kostrová, Mikuláš Galanda. – Katarína 
Bajcurová (ed.), fulla 2002, Umění 53, 2005, s. 98–101. – (rec.) O architektuře v novém Umění, Ateliér 
2005, č. 9, 28. 4., s. 3. – (rec.) [Václav Špála.] Mezi avantgardou a živobytím, Ateliér 2005, č. 13, 23. 6., 
s. 12. – (rec.) Konference Kubismus, surrealismus a tradice, Bulletin UHS XVII, 2005, č. 2, s. 13–14.
3 Modernismus a národní identita: Případ Emila filly (Setkání mladých českých a slovenských ba-
datelů, Třešť, 14.–16. 3.). – Národní mýtus kontra socialistický realismus: Diviš, filla, fulla (Alén 
Diviš – paralelní historie, AVU Praha, 31. 3. 2005). – Contortionist, Caricature and the Grotesque 
Body (Cubism, Surrealism and Tradition, ÚDU AV ČR, 16. 6. 2005). – Karikatura, surrealismus 
a groteskní tělo (CHA, ÚDU AV ČR, 14. 12.).
5 Spolupráce na výstavách: filip Ebr (Macocha), Galerie 9, vysočanská radnice, Praha, 28. 4.–9. 6. 
2005. – filip Ebr, Teror, Zanzibar, Kladno, od 10. 11.
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 ADReSÁŘ / coNTAcTS
Ústav dějin umění AV ČR (ÚDU AV ČR)
Husova 4, 110 00 Praha 1

IČO: 68378033
DIČ: 001-68378033
Bankovní spojení / Bank account no. 131166131/5100 ČSOB 

Ústředna / Switschboard   221183111
Ředitel / Director                                    222222144, 221183501
                                                          e-mail: konecny@udu.cas.cz
1. zástupce ředitele / 1. Deputy Director          221183557
2. zástupce ředitele / 2. Deputy Director  222220730
Sekretariát / Secretariat    222222144, 221183501
fax     222221654
     e-mail: arthist@site.cas.cz
Personální odd. / Human Resources  221183502
Hospodářská správa / Administration  222220673

Pracoviště Brno / Brno Office
602 00 Brno, Veveří 97   541636284

Redakce Umění / Editors of Umění
Tel./fax     222221646

Knihovna / Library     222220674, 221183523

fototéka / Photo Library   222220146, 221183509

Dokumentace / Documentation Department 221183512

Pracoviště / Office Legerova 
Praha 2, Legerova 61   224941058

Uměleckohistorická společnost v českých zemích / Czech Association of Art Historians
Mgr Václava Pštrosová   221183501, 222222144
(St / Wed  8.30 – 11.30 hod., 13.00-15.30)

Služby pro veřejnost / Opening hours

Knihovna /Library
Pondělí / Monday    10–17
Úterý  / Tuesday   10–17 
Čtvrtek / Thursday    10–17 
Pátek / friday    10–16 

Dokumentace / Documentation Department
po předchozím ohlášení / upon previous arrangement
Středa / Wed    11–15 
Pátek / friday    11–17 
Čtvrtek (pracoviště Legerova) / Thursday (Office Legerova) 9–13 

fototéka / Photo Library
Denně mimo úterý od 12–17 hod., po předchozím ohlášení / Daily except Tuesday upon previous arran-
gament 12-17

Ročenku zpracoval / Editor PhDr. Michal Šroněk, CSc. 
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