
Nadace Kutná Hora – památka UNESCO vypisuje soutěž o nejlepší studentské 

práce na téma Rodný dům Mikuláše Dačického, jeho proměny a role v historii 

královského horního města Kutné Hory.

Nadace Kutná Hora  památka UNESCO, provozovatel Dačického domu  

vzdělávacího a prezentačního centra kulturního dědictví UNESCO, soutěž pořádá 

v rámci oslav 25. výročí zápisu Kutné Hory na seznam světového dědictví UNESCO. 

Jejím cílem je podpořit talentované studenty a zároveň získat nové poznatky 

o historii Dačického domu a o roli této významné stavby a jejích majitelů ve vývoji 

města.

Pro studenty vysokoškolských magisterských a doktorských programů zejména 

v oborech historie, dějiny umění, uměnovědná studia, ale i dalších příbuzných 

zaměření.

Termín pro odevzdání odborných textů je 30. 6. 2020.  

 se však rozhodla nabídnout týdenní studijní 

pobyt pro autory nejslibnějších námětů, v jehož rámci budou mít vybraní uchazeči 

možnost bezplatného ubytování v délce šest dní přímo v prostorách Dačického 

domu a spolu s ním i příležitost studovat dostupné prameny v Oblastním archivu 

Kutná Hora a v dalších místních institucích.

Studenti, kteří by měli o tento pobyt zájem, musí do 31. 12. 2019 odevzdat stručný 

popis svých projektů v rozsahu jedné normostrany spolu s kompletními kontaktními 

údaji. Nadace poskytne ubytování deseti autorům. 

Pokud přihlášených bude více, vybere desítku jmen porota, která bude posuzovat 

kvalitu projektů, jejich tematické zaměření a to, zda pobyt přímo v místě bude mít 

pro autora badatelský význam. Seznam uchazečů, kteří pobyt získali, zveřejní 

 do konce února 2020. Pobyty pak budou 

probíhat v měsících březen, duben a květen.

Vyhodnocení odevzdaných prací bude probíhat v červenci a srpnu 2020. Porota poté 

držitele cen vyhlásí v září 2020. 

V případě, že do soutěže budou přihlášeny kvalitní práce, se počítá s uspořádáním 

jednodenní konference 9. 12. 2020, kde budou autoři své příspěvky prezentovat 

odborné i širší veřejnosti. Zároveň na této akci proběhne slavnostní předání cen 

z rukou zástupců  a města Kutná Hora.  

Autoři deseti nejlepších prací pak budou své texty moci zveřejnit v uvažovaném 

sborníku.
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Finanční odměny pro oceněné byly stanoveny takto:
1. místo 5000 Kč
2. místo 3500 Kč 
3. místo 2500 Kč 

Každý z oceněných dále získá knižní odměny, dárkové poukazy a volné vstupenky 

týkající se Kutné Hory. 

Kritéria pro zařazení odborných textů do soutěže:

Dosud nezveřejněný odborný text o rozsahu 20–30 normostran včetně 

poznámkového aparátu, jehož téma se obhajitelně týká rodného domu Mikuláše 

Dačického, jeho historie, jeho majitelů nebo role, kterou dům hrál ve vývoji 

města.

Může jít o části závěrečných diplomových, bakalářských či disertačních prací, 

pokud ještě nevyšly tiskem.

Pořadatel soutěže ponechá účastníkům volnost při výběru témat, pro inspiraci 

uchazečů však zveřejní tematické okruhy, o jejichž zpracování by zejména stál 

(Každodennost v Kutné Hoře v době života Mikuláše Dačického z Heslova, Rodina 

Mikuláše Dačického z Heslova, Osobnosti spojené s Dačického domem, Stavební 

vývoj Dačického domu atd.). Kompletní seznam navrhovaných témat včetně 

jmenného seznamu majitelů domu bude dostupný na webových stránkách soutěže.

Veškeré informace týkající se soutěže a kontaktní informace zájemci naleznou na 

adrese  http://www.nadaceunescokh.cz/cs/33-soutez-studentskych-praci/.

Případné dotazy mohou zájemci směřovat na emailovou adresu 

objednavky@dacickehodum.cz.

Kontaktní osoba Mgr. Jan Votruba, tel. 605 424 245.

Do předmětu prosím uvádějte označení „soutěž“.
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