videokonferenční schůze Katedry historie FF UP, středa 1. dubna 2020
omluveni: -doc. Kalous
 poděkoval kolegům za vyplnění tabulek, které byly požadovány z děkanátu FF UP
 nyní můžeme sdílet zajímavé zkušenosti a postřehy nejenom z online výuky
 pro studenty je důležitý i sociální kontakt (např. přes Zoom)
 vyřídil poděkování od p. děkana
 ad schůze vedoucích kateder:
- harmonogram – všechny termíny se posouvají kromě data odevzdávání diplomových prací
doc. Stejskal
 bude projednáváno na zasedání AS FF UP
doc. Prchal Pavlíčková
 informovala o činnosti studijní komise, velký problém je datum odevzdávání diplomových prací, jak
pomoci studentům, kteří mají slabé internetové připojení
doc. Kalous
 umožnit co největšímu počtu studentů ukončit studia v červnovém termínu
 konec akademického roku 15. 9. 2020
 jak ukončovat semináře (online)?
 testy v Moodlu (webinář)
 zkoušky online? – postoj FF UP, UP, právníků… - diskuse nad regulérností prostředí online zkoušek,
popř. ukončováním předmětů až v následujícím akademickém roce
dr. Engelbrechtová
 setkává se se slabým signálem (internetovým připojením) u některých svých studentů, není možné
se všemi zoomovat
dr. Somer
 do Moodlu je možné vkládat prezentace, ke kterým jde vložit též hlasový komentář
doc. Stejskal
 na zoomu je možné přednášku nahrát, studenti si ji mohou pustit kdykoliv
 další povinnosti studentů, kromě státních zkoušek a obhajob, rozplánovat až poté, co budou
otevřeny školy
doc. Kalous
 prosí kolegy o zaznamenávání problémů, budou řešeny následně
 každý z vyučujících si rozhodne, co je pro něj důležité, po otevření školy si nebudeme vzájemně
rušit rozvrh
dr. Jadrná Matějková
 na Portále – Big Blue Button
 kontaktovala všechny studenty zapsané v letošním roce na státnicových předmětech
doc. Kalous
 prod. Polách poskytuje fakultní licence těm, kteří potřebují, ozvěte se mu prosím
 za katedru se studenty komunikuje, důležité, opět jim napíše






ad rozpočet – informoval kolegy, debata, dr. Kalábková informovala o stavu archeologické
laboratoře
IS HAP (hap.upol.cz): akademičtí pracovníci vyplňují/kontrolují/opravují data v termínu 14.-26. 4.
2020, na titulní straně „Stručný návod k práci s IS HAP pro akademické pracovníky“!
informoval kolegy o stížnosti vedoucí katedry dějin umění, doc. Zapletalové, panu děkanovi na
činnost katedry historie (projekt s CMTF) – diskuse
diskuse o online zkoušení (podoba, nahrávání)

zápis: Markéta Peřinová, 9. 4. 2020

