videokonferenční schůze Katedry historie FF UP, středa 5. května 2021
omluveni: dr. P. Šlézar

doc. Viktořík
 přivítal po sedmi letech navrátivšího se prof. Millera a z Houstonu se připojivšího dr. Puše
 upozornil na možnost přihlásit se na očkování, v případě zájmu kontaktujte sekretariát katedry
dr. Jadrná Matějková, tajemnické záležitosti
 6. 5. v 11:00 hod. se uzavírá STAG k přihlašování, zpracuje státní zkoušky a obhajoby do komisí, před
zveřejněním rozešle, budou možné změny, 24. 5. – 3. 6. historie, nejdříve obhajoby, poté archeologie
a archivnictví, 23. 6. termín SZZK pro studující kmenově na PdF UP
 srpen/září - 4. 6. musí být vypsané termíny ve STAGu, i letos je tento termín chápán jako řádný
 práce mohou být odevzdávány do 19. 8., obhajoby budou zařazeny na nejzazší možný termín v září
 Euroculture probíhá v týdnu od 21. 6.
 přijímací řízení do navazujícího magisterského studia – řízení bude probíhat na základě dodaných
písemných projektů
doc. Viktořík
 forma SZZK a obhajob – nutná dohoda na dalším postupu, nasdílel pracovní list/manuál, který
nedávno rozeslal kolegům, a následně ho okomentoval
 FF UP doporučuje, aby byly konány prezenční formou, většina kolegů inklinuje k tomuto řešení. Na
rozdíl od minulého roku je možná změna – v prezenční formě se musí vždy minimálně dva vyučující
účastnit fyzicky, třetí může být online
 od studentů nemůžeme vyžadovat antigenní testy (v případě zkoušek jeden na jednoho/ jeden na
komisi). Přesto budou požádáni, aby je měli – v rámci ohleduplnosti, solidarity a zvýšení vzájemného
pocitu bezpečí (vyučující budou všichni testováni). Testy však vyžadovat nemůžeme, jejich
absolvování nebude v případě SZZK a obhajob kontrolováno
 potvrzení o bezinfekčnosti letos nebudou
doc. Stejskal – externí financování vědy, projektové výzvy
 stížnosti kolegů mailem na hodnocení vědy na FF UP, ad seznam příslušných nakladatelství, výstupem
naší práce je především kniha!
 obšírně vysvětlil genezi – jak rozdělit finance za vědu na FF UP, dlouhá debata, metodika 17+, zástupci
děkanátu FF UP vedli jednání o dělbě financí na RUP; PřF UP z loňské metodiky velmi profitovala,
seznamy nakladatelství vznikly velkým kompromisem všech fakult, která vydavatelství bychom chtěli
z B3/B4 přesunout do B2??; metodika, která je domluvená na letošní rok a se kterou souhlasily
všechny fakulty spolu s VŠÚ, proti byla pouze PřF UP; letošní metodika je platná pouze pro letošní
rok, příští rok bude jiná, větší finanční spravedlnost
doc. Kalous – metodika na FF UP
 seznam nakladatelství: nově vytvořený na UP, financovány fakultě knihy B1-2
 kat. B1-2 jsou vydavatelství, kde jsme schopni publikovat - měli bychom se o to snažit
 pokusíme se dále tlačit na vyjednavače, aby domluvili posunutí pro nás významných nakladatelství
do kategorie B1-2
 na FF zatím platí, že jsou financovány knihy vydávané ve všech nakladatelstvích, tj. rozdělování peněz
nekopíruje postup UP
Diskuse – dr. Kalábková, doc. Švaříčková Slabáková (její dotaz zodpověděl doc. Kalous – i knihy, které vyšly v
„nechtěných“ nakladatelstvích mohou být dobré!; přeptá se, za jaké období bude toto pravidlo platit), prof.
Miller (bude hodně záležet na rozdělení financí uvnitř UP).

Doc. Viktořík poděkoval všem pěti kolegům, kteří podali GA ČR, i těm kteří v podaných projektech figurují
jako spoluřešitelé.
dr. Perutka – směřování vědy
 nový projektový koordinátor na KHI
 požádal kolegy, aby se na něj obraceli, pokud někdo z nich bude chtít podávat projekty (kvůli
koordinaci a přípravě budoucích společných projektů)
 nasdílel prezentaci (příloha č. 1), kterou okomentoval
 https://www.h2020.cz/cs/publikace/horizont-evropa-strucne-o-programu
 https://horizontevropa.cz/cs
 https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm
 https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/horizon-europe-draft-workprogrammes-leak-online
doc. Elbel – Memory Studies („Historie a paměť“)
 nasdílel prezentaci (příloha č. 2) o průběhu debaty o současných trendech ve financování výzkumu,
jde o dlouhodobou záležitost
dr. Antonín Malaníková – CUS (Centrum urbánních studií)
 v návaznosti na dr. Perutku, doc. Stejskala a doc. Elbela, původní projekt projednávaný s prof.
Millerem, doc. Kalousem a doc. Viktoříkem
 možnost projektové spolupráce, lepší možnosti dosáhnout na evropskou podporu
 projekt zajímavý nejen pro katedru, ale i pro univerzitu, spolupráce napříč obory, nejen s humanitním
zaměřením

platforma pro výzkum měst ve spolupráci s AV ČR (http://strategieav21-mesto-stavby.cz/)
– výhoda urbánního zaměření – jedná se o vysoce společensky relevantní tematiku, spolupráce mezi
institucemi
 několik možných fází spolupráce: Centrum urbánních studií – drobné partikulární projekty
(přednášky, publikace), následně společný doktorský program, dlouhodobě se jedná o spolupráci
obou institucí při získávání evropských projektů
 pro dotazy kolegů je k dispozici
doc. Viktořík
 příští týden (12. 5. 2021) schůze vedoucích kateder zaměřená na budoucí fungování FPVČ – pokud
bude mít doplňující informace k tomu, co zaznělo na schůzi katedry, nechá hromadně rozeslat
doc. Kalous - FPVČ
 financování se bude měnit, nedostatek financí IRP (institucionální rozvojový plán)
 proměna – pět kategorií:
1. (A) kategorie – podpora projektů navazující na to, co bylo (náklady na služby a cestovné, bez
osobních nákladů a vydávání publikací)
2. (B) kategorie – podpora nákladů na vydávání (zatím probíhá diskuse o podobě této kategorie) – 3
x ročně, pro všechny zaměstnance FF UP, žádáno s již hotovým rukopisem
3. (C) kategorie – podpora fakultních, resp. katederních periodik – bude hodně redukováno!, nutná
spoluúčast katedry
4. (D) kategorie – motivační program zaměstnanců (vydávání ve „správných“ nakladatelstvích či
časopisech)
5. (E) kategorie – motivační podpora pro získávání externích grantů
doc. Viktořík
 Historica Olomucensia – vychází 2 x ročně, máme ambici tento časopis směřovat k databázi Scopus,
zkusíme jedno číslo v blízké budoucnosti vydat v anglickém jazyce



Czech and Slovak Journal of Humanities – katedra na tomto periodiku již nebude participovat

Různé, diskuse
 prof. Miller – ad dr. Antonín Malaníková – pošle jí své poznámky ohledně Centra urbánních studií
 dr. Kalábková – ad FPVČ; model, který se chystá, sekci archeologie vůbec nepomůže, bude jim chybět
tento zdroj financování, tato vize FPVČ je pro ně špatná, díky projektům byli schopni zafinancovat
vydávání publikací
 doc. Stejskal – lidé z PřF UP mají velký zájem o spolupráci s archeology, nutný aktivní vstup
archeologů; buďme rádi, že FPVČ bude ještě fungovat; argumentu prod. Zapletalové („černá díra na
peníze“) on sám nerozumí
 archeologové mají spoustu časopisů, které jsou WOSové, musíme se částečně přizpůsobit a zároveň
tlačit na to, aby se alespoň částečně něco změnilo
 dr. Kalábková – dle jejího názoru je změna FPVČ špatně
 prof. Miller – není dlouhodobě udržitelný model, aby univerzitní nakladatelství bylo tak „špatně“
ohodnoceno; bude zřejmě (v budoucnosti) zařazeno do vyšší kategorie
 doc. Stejskal – zdrcen zařazením Vydavatelství FF UP do „špatné“ kategorie; též je přesvědčen o
změně
 M. Peřinová: nebude kolegům rozesílat pozvánky na všemožné akce, kdo má zájem, čtěte prosím
web katedry, kam jsou tyto informace vkládány. Pokud ale někdo požádá o rozeslání informací po
katedře, samozřejmě se ozvěte na sekretariát, bude vám vyhověno.

zapsala: Markéta Peřinová, 6. 5. 2021

