schůze Katedry historie FF UP, středa 6. října 2021
přítomni on-line: doc. R. Švaříčková Slabáková, dr. P. Kalábková, dr. I. Puš
omluveni: dr. K. Podolský, dr. I. Koucká, dr. L. Perutka, dr. Michaela Antonín Malaníková

doc. Viktořík
 poděkoval kolegům za práci v LS 2021 v době online výuky, vyjádřil přání, abychom mohli i nadále
pokračovat v prezenční výuce
 přivítal dva zahraniční hosty – dr. Aliaksander Zhlutka, Minská akademie věd (dorazí v průběhu října,
do března 2022), prof. Douga Biggse představil doc. Stejskal – University of Nebraska, Fullbright,
medievista, bude se podílet na výuce, do konce ZS 2021/22
 přivítal tři nové doktorandy – Václava Chalupného, Jana Pecháčka a Jakuba Krčka
 pogratuloval čtyřem kolegům k významnému životnímu jubileu – prof. Millerovi, dr. Podolskému,
prof. Papajíkovi, doc. Elbelovi


Na základě podkladů dr. Lukáše Perutky seznámil s aktuálním stavem přípravy projektů na
univerzitní, fakultní i katederní úrovni (spolupráce s CATRIN, nová výzva TA ČR ÉTA 6 apod.)
Klíčové informace o výzvách a aktuálním stavu přípravy projektů najdete na:

https://docs.google.com/document/d/1ncxO7GWGBytALfbNU4GmKSjXTk27AJ1nFZQZ4qI7ITg/edit?usp=sh
aring


Nejdále je příprava Centra urbánních studií. Poděkoval dr. Antonín Malaníkové a prof. Millerovi za
jejich práci na přípravě Centra. V listopadu se uskuteční vnitro-univerzitní jednání nad potenciálními
badatelskými tématy v rámci CUS. Kdo by měl zájem se připojit, nechť kontaktuje dr. Antonín
Malaníkovou. Prof. Miller informoval kolegy o průběhu schůzky, která se uskutečnila v září (podoba
smlouvy, pracuje se na podobě webových stránek, možná akreditace doktorského programu – spíše
ale záležitost střednědobého výhledu, vybudování knihovny).



Možnost uspořádání katederního sympozia v prosinci, jehož cílem je prohloubení vzájemné
informovanosti o probíhajících výzkumných projektech, exkluzivních publikačních výstupech i
plánech a aktivitách členů katedry historie. Základem sympozia, jež by mělo sloužit i k vzájemné
inspiraci a mělo by být otevřeno i našim studentům, by mělo být 3 až 6 referátů.
Přípravu sympozia koordinuje dr. Lukáš Perutka. Do konce října je možné ho kontaktovat
s případnými návrhy referátů.



Finanční stav katedry: z hlediska rozpočtu přívětivý rok, na druhou stranu čerpání prostředků
značně komplikuje všem vedoucím kateder stále trvající rozpočtové provizorium. Odměny v
srpnové výplatě vypláceny na základě vědeckého výkonu z let 2016-2019. Na KHI průměrný počet
RIV bodů/úvazek vč. doktorandů = 55 (na FF UP je to 37). V případě zájmu může každý člen katedry
zjistit svůj počet vygenerovaných bodů za roky 2016-2019 u doc. Kalouse.
Naplánovaná schůzka s paní tajemníci stran rozklíčování některých položek v rámci nové metodiky
dělení peněz na FF UP.



Katederní časopis – postupná transformace časopisu směrem k mezinárodnímu databázovému
periodiku, výhled SCOPUS.
Pracovní skupina – doc. Elbel, dr. Ferencová.



Byla iniciována jednání směřující k úpravě webových stránek (zjednodušení jejich aktuální podoby)

Různé, diskuse
 dr. Kalábková: finance archeologie – vše se vyjasní v listopadu 2021


dr. Hlava: dotaz na budoucí kofinancování knih (20% spoluúčast katedry)
Vedení katedry bude podporovat vydávání kvalitních publikačních výstupů, pokud to finanční situace
pracoviště dovolí.



doc. Kalous: ad režie – od letošního roku se začaly dopočítávat do zdroje 11 katedry, kolegům vysvětlil
princip



doc. Viktořík: sumarizoval počty přijatých studentů. Studentů nastoupilo méně než v uplynulých
třech letech, možným důvodem může být zrušení přijímacích zkoušek na jiných vysokých školách.
V době zasedání ještě nebyly známy definitivní počty zapsaných studentů na PdF (společná
akreditace HIV a UDĚJ).



dr. Jadrná Matějková: studenti/ky z třetích zemí – někteří čekají na víza, prosí kolegy, aby se s těmito
studenty spojili a pracovali s nimi individuálně (dr. Somer má studenty z Indonésie, dr. Kreisinger –
jedna studentka z Běloruska komunikuje a zadané úkoly plní)
Rozdělení oponentur bakalářských a magisterských prací.



doc. Prchal Pavlíčková: katederní IGA – drobná rezerva k vyčerpání do prosince 2021, pokud by
kolegové potřebovali finance na překlad, korekturu, zahraniční cestu, výzkum, nechť paní docentku
kontaktují



dr. Kalábková: info o projektu – podání NAKI na jaře 2022, nová archeologie Moravy, stav
archeologického výzkumu, společný projekt s archeologickými institucemi, mapování pravěké až
novověké archeologie a jejích pramenů, výsledkem monografie a online výstupy, rádi by zapojili i
historiky, bližší info v průběhu podzimu 2021

zapsala: Markéta Peřinová, 12. 10. 2021

