
schůze Katedry historie FF UP, středa 6. března 2019 
 
omluveni: dr. Chobot, dr. Militký, doc. Peška, Mgr. Coufalová, prof. Miller 
 
Vedoucí katedry, doc. Kalous, spolu se zástupcem vedoucího katedry doc. Viktoříkem na začátku schůze 
katedry poblahopřáli prof. Burešové, dr. Skoupému, prof. Traplovi a prof. Markovi k jejich životnímu jubileu 
a předali každému malý dárek od členů katedry.  
Každý oslavenec krátce promluvil. 
  

 nová akreditace – začíná platit od nového akademického roku 2019/2020 
o vysvětlil principy Bc., Mgr. a Ph.D. akreditací 
o jaké jsou změny, předměty A, B, C, teoretický základ, praktický základ 

 zkratky: nutné párovat do rozvrhu staré a nové zkratky ze studijních plánů 
 nové kurzy: nastavit vše ve STAGu, nutnost naplnit obsah u nových kurzů, pozor na Moodle! 
 některé kurzy bude nutné – kvůli rozdělení do jednotlivých segmentů v rámci nového 

studijního plánu – vést pod dvěma zkratkami: pak je třeba pamatovat na zpřístupnění kurzu 
v Moodle všem studentům 

o dr. Oppeltová – archivnictví: výrazně předěláno, do budoucna plán Mgr. archivnictví, historické 
předměty zůstávají, kolokvia z věků 

o dr. Kalábková – archeologie: doporučuje kolegům akreditace důkladně prostudovat! 
- volitelné předměty z historie pro archeology jako C, to samé platí obráceně 
- akreditace spojená s archeologií, nová čísla 4, 5, 6 
- Bc. archeo – garant dr. Kalábková 
- Mgr. archeo – garant doc. Nováček 

o M. Peřinová – sekretariát „uzavřen“ ve dnech 19. – 22. 3. (práce na nových studijních plánech, není 
možné udělat za běžného provozu) 
- možnost měnit i starší studijní plány! 

o doc. Viktořík objasnil, jak akreditace vznikaly 
 

 věda a výzkum 
o finance – rozpočet je nyní schvalován, ve zdroji 11 bychom na tom měli být lépe, za vědu (zdroj 30) 

hůře 
o v rámci katedry se budeme snažit zohlednit i vědecké výstupy posledních let, když na fakultě zatím 

zohledněny nejsou (finance za vědu na tento rok se stále počítají podle výsledků za léta 2010–2014 
a 2011–2015) 

  

 studijní agenda 
o plnění studijního a zkušebního řádu ze strany vyučujících: 

- včasné zadávání termínů zkoušek – týden před zápočtovým týdnem mají být ve STAGu vypsané 
termíny 

- včasné dodávání posudků – 8 dní před obhajobou musí být vložené ve STAGu, v srpnových 
termínech lze ošetřit formulářem „Souhlas se zkrácením lhůty pro seznámení studenta 
s posudky své BP/DP*“ 

- včasné opravování a zadávání atestací – do 7 dní musí být zadané ve STAGu 
o přijíždějící zahraniční studenti: 

- žlutá karta zrušena, většina studentů však potřebuje známky, nutné i u předmětů, které 
známkou zakončeny nejsou (zápočet, kolokvium) 

- bodové hodnocení ve STAGu – pokud není známka (max. počet bodů 100):  
A: 100-90 
B: 89-80 
C: 79-70  
D: 69-60  
E: 59-50  



F: <50 
- platí pro všechny přijíždějící, a to i v případě, že Poláci či Slováci chodí do českých kurzů 
- studenti by měli uvádět, pokud jejich práce prošla jazykovou (anglickou) korekturu - pro eseje 

atd. (působí podezřele, mají-li skvělý text, když anglicky téměř neumí…) 
 

o diskuse 
dr. Koucká: vyučující potřebují delší termín na posudek zejména v srpnových termínech (3 dny na 
vyhotovení posudku!?)! 
dr. Kalábková: posunout termín na odevzdání BP/DP na studijním oddělení FF UP např. na polovinu 
srpna? + termíny státních zkoušek a obhajob posunout na poslední možné termíny, tj. až na září? 
doc. Stejskal: info o tomtéž ze zasedání AS FF UP 
doc. Viktořík: info z posledního zasedání vedoucích kateder – posunout srpnový termín odevzdání – 
polovina vedoucích pro, polovina proti, nejsnazším řešením je formulář „Souhlas se zkrácením…“ 

  

 info z děkanátu FF UP 
o vyplňovat v portálu zahraniční cesty (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 

o ORCID – všichni musí mít vygenerovaný! (https://wiki.upol.cz/upwiki/ORCID) 
o PPČ 

  

 web KHI 
o požádal koledy, aby si všichni upravili své profily na Portálu – nutné pro správné zobrazení na webu 

katedry (názorně předvedl a ukázal dr. Kreisinger) 
  

 Centrum exilu 
o info o stěhování archivu do budovy, archiv je svým obsahem náročný na prostor 
o velké poděkování archivářkám a studentům za pomoc 
o archiv zcela neuspořádán, veškerý materiál je totálně nezpracovaný (např. lokační seznam, který 

mluví o hromadách vlevo u stěny atp.), je třeba zpracovat (na to - přes dřívější financování centra - 
budou muset padnout nějaké finance katedry, případné dofinancování od p. rektora) 

o dr. Oppeltová: pokud má někdo doma materiály, které patří do Centra exilu, prosí o jejich vrácení! 
o zpracované fondy poputují do depozitářů SOkA, bude se o ně starat univerzitní archiv – a jakmile 

bude fungovat nová budova univerzitního archivu, budou uloženy tam 
  

 Fidler vs. Stehlík 
o informoval kolegy o sporu o možné plagiátorství – tříčlenná komise odborníků mimo katedru 

jednoznačně rozhodla proti obvinění z plagiátorství 
o diskuse 

doc. Stejskal: osobní důvody p. Fidlera, měl by za toto nést následky, žádost KHI na rektora, aby 
požadoval omluvu p. Fidlera, UP by se měla bránit… 
dr. Podolský: písemná omluva v odborném vojenském časopise?? UP by tak měla učinit sama, 
pokud se k tomu p. Fidler sám nebude mít 

 

  
RŮZNÉ 
 

 dr. Kalábková: proč se nepodařila aktualizace stránek „studuj historii“, „studuj archivnictví“, „studuj 
archeologii“?? – dr. Kreisinger: stále v řešení 

 

 doc. Prchal Pavlíčková 
o děkuje za operativní řešení vrácených a rozpracovaných záznamů v OBD 
o prosí o postupné zadávání záznamů!! 

https://wiki.upol.cz/upwiki/ORCID


o mizí nám velké množství Mgr. a Ph.D. studentů, jakmile dostudují – apeluje na kolegy, aby tyto své 
studenty kontaktovali v případě, že vědí, že vydávají knihu, články… - údaje stačí poslat doc. Prchal 
Pavlíčkové, ona sama do OBD zadá 

 
 

 doc. Švaříčková Slabáková 
o Erasmus – málo vyjíždějících studentů, apel na doktorandy + kolegy: motivujte své studenty, aby 

vyjížděli! Do 25. 3. 2018 je stále možno se přihlásit na studium v zahraničí pro příští akad. rok.  
o Mgr. Hubená – v současnosti je na výjezdu v programu Erasmus+ 9 studentů (+min. 1 na smlouvě  

druhého oboru). Doktorandi preferují kratší výjezdy – Erasmus+ je na min. 3 měsíce (pobyt lze ale 
přerušit a přijíždět do ČR) 

o více studentů nám nyní vyjíždí přes CEEPUS 
o 29. – 31. 5. – workshop CEEPUS, Mgr. a Ph.D. studenti z partnerských univerzit 
o nová spolupracující univerzita v Maďarsku (ELTE, Budapešť) 
o nabídka platí i pro vyučující, možnost vyjet přednášet nebo na školení/stínování (job-shadowing)! 
o diskuse 

doc. Elbel: stipendium z katederního rozpočtu pro vyjíždějící studenty? Píšou blogy,… 
dr. Ferencová: blogy běží na Instagramu 
doc. Kalous: Instagram je pro studenty lepší, dostupnější.  
Mgr. Hubená: Studenti píší blogy i na Instagram už od loňského roku (s finanční odměnou katedry) 
a sdílí především mezi sebou. Možnost psaní samostatných blogů i zpráv na Instagram je nabízena 
každý semestr. S psaním někteří v zahraničí již opět začali, odkazy budou zase v aktualitách i na FB 
katedry a profilech studentů. 

 
 
 
 
 
zápis: Markéta Peřinová, 14. 3. 2019 
 

 

 


