
Úvodem 

Sborník obsahuje studie, které vzešly ze studentského workshopu, konaného 7. října 2011 

v rámci projektu specifického výzkumu Semináře dějin umění FF MU pro rok 2011 „Podpora 

výzkumných aktivit v doktorském studijním oboru teorie a dějiny umění“. Jeho cílem je poskyt-

nout co nejširší a nejkomplexnější pohled na jednotlivá badatelská témata studentů doktorského 

studijního programu dějin umění a současně podpořit interakci účastníků v diskuzích nad vznik-

lými problémy jejich výzkumné činnosti. Interdisciplinární charakter badatelských témat kore-

sponduje s dlouhodobými odbornými cíli a aktivitami Semináře dějin umění, které mapují dějiny 

umění (malířství, sochařství i architektury) na Moravě v širších středoevropských souvislostech, 

a to v širokém časovém záběru od středověku až po současnost. Badatelské zázemí se však neo-

mezuje pouze na oblast tradičních dějin umění, ale tuto fundamentální složku oboru propojuje 

s novými metodickými přístupy, v rámci kterých dějiny umění spolupracují s vizuálními studii, 

antropologií obrazu a kulturními dějinami. V okruhu jednotlivých témat jsou představeny jak 

detailnější studie hlouběji analyzující danou problematiku, tak i statě řešící parciální problémy, 

případně přinášející příspěvky typu „prima idea“. Výše naznačené výsledky odborné činnosti 

studentů doktorského studijního programu dějin umění, zařazených do projektu specifického 

výzkumu pro rok 2011, jsou nyní prezentovány ve formě předkládaného sborníku studií, kte-

rý bezprostředně navazuje na sborníky ze tří konferencí studentů doktorských programů dějin 

umění v ČR uskutečněných na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně v letech 2006, 2008 a 2010. Na závěr je naší milou povinností poděkovat všem, kteří svou 

pomocí přispěli ke vzniku tohoto sborníku, a to především (sine titulo) Lubomíru Slavíčkovi, 

Pavlu Suchánkovi a Michalovi Konečnému.

Radka Miltová – Tomáš Valeš
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