
schůze Katedry historie FF UP, středa 28. listopadu 2018 
 
omluveni: dr. Chobot, Mgr. Blatecká, dr. Perutka, dr. Golec 
 

 Týden humanitních věd 
o vyřídil poděkování pana děkana 
o příští rok opět třetí týden v listopadu; Praha, Brno, Olomouc – možné připojení i dalších univerzit 

  

 studijní záležitosti 
o návrh děkanátu na vytvoření Rad vnitřního hodnocení i na FF (dle oborových oblastí) - pro 

akreditace 
o snaha o to, aby studenti mohli přejít po prvním roce studia mezi obory – jakým způsobem je to 

možné? 
o kampus UP v Erbílu - chceme, aby tam byla historie? Jak? Za jakých podmínek? – dává k zamyšlení 

  

 věda a výzkum 
o oborová rada - měli bychom se se jít kvůli organizaci doktorského studia (nároky &c.) – SCHŮZKA 

23. ledna 2019, 13:00 
o FPVČ - bude primárně pro odborné asistenty (publikovat monografie a články), docenti a profesoři 

by měli soutěžit spíše o externí granty 
o OBD – prosí doplnit ORCID do 10. 12. 2018 kdo nemá (Jana Burešová, Martin Golec, Filip 

Hradil, Pavlína Kalábková, Ivana Koucká, Pavel Marek, Jiří Militký, Jana Oppeltová, Karel 
Podolský, Yasir Yılmaz) – viz: https://wiki.upol.cz/upwiki/ORCID 

o zapisovat vše (i zpětně) - bude se používat na rozpočítávání peněz na FF (za pět let zpět) 
o RIV body stále ještě nějakým způsobem fungují, podrobně objasnil mechanismu dělení finančních 

prostředků a bodů 
o diskuse o tom, co vše do OBD zapisovat – posudky na habilitační práce (??), konference (pořádání, 

příspěvky), posudky na knihy 
o dr. Antonín Malaníková získala GA ČR – blahopřejeme!  

  

 financování katedry 
o fungování archeologie a archeologické laboratoře 

 maximální solidarita v osobních nákladech v rámci zdrojů 11 + 30 
 dluh archeologie ve zdroji 90 
 a další společné zdroje jsou využívány na archeologii v maximální možné míře (především 

stipendijní fond) 
o bohužel studium archeologie je velmi podfinancované (náročnost na jednoho studenta je jistě větší 

než na studenta např. bohemistiky) – je tedy otázka, jak postupovat (neřeší vláda, neřeší univerzita, 
neřeší fakulta, řeší pouze katedra historie!!) 

o je zcela zbytečné diskutovat o archivnictví (integrální součást historie!) a klasické filologii (není 
součástí rozpočtu katedry historie!!) 

o návrh několika řešení – radikální (zúžení laboratoře), jasně nastavené náklady odpovídající 
předpokládaným příjmům 

o má ztrátový projekt šanci, chceme ho na katedře mít a dofinancovávat? 
o prezentace dr. Kalábková 
o podrobná diskuse 

  

 web KHI 
o odkaz: https://www.ff.upol.cz/khi/ - oficiální spuštění zřejmě v polovině ledna 2019 
o staré webové stránky katedry budou stále dostupné 
o seznam editorů nového webu katedry historie: 

statické stránky: dr. Pavel Kreisinger, Bc. Michal Nguyen, doc. Radmila Prchal Pavlíčková (sekce 
věda a výzkum), Mgr. Vojtěch Češík (Historica Olomucensia) 

https://wiki.upol.cz/upwiki/ORCID
https://www.ff.upol.cz/khi/


editoři aktualit: Markéta Peřinová, dr. Pavel Kreisinger, bc. Michal Nguyen, dr. Miloš Hlava 
(archeologie), dr. Ema Šimková (archivnictví) 

  

 zahraničí 
o prosí zapsat všechny cesty do systému!! (viz oběžník pana děkana z 11. 10. 2018:  

„Každý zaměstnanec je povinen registrovat a doplnit data o svých zahraničních služebních cestách 
do portálu UP, a to do 2. prosince 2018. Zadávání údajů po přihlášení do Portálu UP: kolonka 
Osobní profil (vpravo nahoře proklik přes vlastní jméno), dále v levém sloupci vybrat položku 
„Aktivity“, poté kliknout na položku „Přidat“ a zadat jednotlivé cesty.“) 

  

 diplomové práce 
o budeme ekologičtí – práce se budou tisknout oboustranně 
o totéž platí i pro seminární práce – oboustranný tisk, sešít sešívačkou, ne plastové složky! 
o CD není třeba k diplomovým pracím přikládat 
o určení oponentů Bc. a Mgr. prací na tento rok 
o kontrola plagiátorství je vždy na vedoucím práce! 

 

  
RŮZNÉ 
 

o DOD, 7. 12. 2018 – diskuse 
o otevření dveří u učeben vždy po dobu výuky – čtečky by ztrácely smysl, není to technicky možné 
o oficiální přístup do budovy – při nepřítomnosti pana vrátného je vstup možný na zaměstnaneckou 

kartu 
o neustálé rozsvěcení světel na chodbách - velká finanční zátěž?? – není, nastaveno dle norem 

konzultováno s prod. Poláchem 
 

 dr. Koucká 
o od čeho se odvíjejí úvahy vedení UP o výši platů?? Výše platů jí nepřipadá spravedlivá. – Zareagoval 

doc. Stejskal, objasnil, diskuse. 
 
 
 
 
 
zápis: Markéta Peřinová, 21. 12. 2018 
 

 

 


