schůze Katedry historie FF UP, středa 7. října 2020
omluveni: dr. M. Golec, doc. K. Nováček, Mgr. T. Krofta, Mgr. Kl. Staňková

doc. Kalous
 společně s doc. Viktoříkem pogratulovali jubilantkám a jubilantům (doc. Švaříčková Slabáková, dr.
Oppeltová, doc. Stejskal)
 podrobně představil systém financování katedry ze zdrojů 11 a 30 (viz přiložená prezentace)
 důležité závěry: zahraniční cesty je nutné zanášet do Portálu, u doktorandek a doktorandů také nutné
– zanesení do Stagu zajišťuje Mgr. Jana Hořáková z Oddělení pro zahraniční záležitosti FF (týká se už
letošního roku, možné zanést zpětně)
 věda a výzkum se nově hodnotí podle Metodiky 17+; univerzita vytvořila vlastní pravidla pro
rozdělování peněz ze zdroje 30 na jednotlivé fakulty – FF z toho letos nevyšla dobře, FF se snaží
prosadit jinou ideu rozdělování peněz na UP
 distribuce peněz v rámci FF na základě tabulky Bodování výstupů na FF – v rámci této tabulky je
možné některé výstupy přehodnocovat
 doporučení: publikujme tam, kde to pro naše obory dává smysl, vždy (bodově) lepší to bude
v zahraničí
doc. Viktořík
 tlumočil návrh doc. Švaříčkové Slabákové týkající se distribuce oponentur kvalifikačních prací mezi
doktorandky a doktorandy – bylo by vhodné, aby práce oponovali až po konzultaci se
školitelkou/školitelem, je to jistá kontrola, jak doktorandka/doktorand funguje, spolupracuje se
školitelkou/školitelem
 prof. Burešová – to by mělo být samozřejmé
 Markéta Peřinová – snaží se školitelky/školitele oslovovat, pokud se o oponenturu přihlásí
doktorandka/doktorand
dr. Jadrná Matějková
 rozdělila oponentury kvalifikačních prací
doc. Kalous
 od pondělí 12. října přechází fakulta plošně na online výuku
 v plánu je školení na Zoom, rozjednáno s dr. Poláchem, snad bude možné uskutečnit online
 kromě Zoomu je možné používat univerzitně podporovaný program Big Blue Button – možnost
propojení s Moodlem
 dr. Hlava: v rámci archeologie se realizují praktická cvičení o 2–3 lidech, je nutné striktně se držet
nařízení o přechodu do online prostředí, nebo jsou výjimky?
 doc. Kalous: bude třeba zjistit, stejně jako informace o otevření fakultních budov, přítomnosti
vrátných atd.
doc. Kalous
 volba nového vedoucího katedry – jediným kandidátem je doc. Viktořík
 přesto navrhl volby uskutečnit stejně jako v předešlém případě – je to dobrý argument pro děkanát,
musí se uskutečnit výběrové řízení
 volby proběhnou online, pravděpodobně ve středu 14. října – v rámci univerzitního serveru existuje
možnost uskutečnit online volby
 bude rozeslán e-mail s odkazem na volby

různé: Mgr. Petra Hubená (dodala informace e-mailem)
 evidence výjezdu doktorandek/doktorandů do zahraničí – prosí školitelky/školitele o krátkou
informaci o každém výjezdu do zahraničí (tedy že tento výjezd byl schválen v rámci ISP), a to na email petra.hubena@upol.cz
 KHI má v zimním semestru na zahraničním studijním pobytu 4 studující (2 v Německu, 2 v Itálii)
 na KHI zároveň 4 zahraniční studující (z Francie a Kanárských ostrovů), KKF má 1 studentku z Itálie

zapsala: dr. Hana Jadrná Matějková, 7. 10. 2020

