
Zápis z  8. zasedání rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“ 
25. dubna 2019, týmová studovna, Knihovna J. Palacha, hlavní budova FF UK, 14:00–16:10 

  
Přítomni:  doc. Lucie Doležalová; prof. Martin Nejedlý; dr. Tomáš Klír; prof. Hana Pátková; doc. 
Daniel Boušek; dr. Jiří Starý; prof. Lenka Bobková; 
Omluveni: prof. Jan Čermák (koordinátor); prof. David Eben; doc. Michaela Ottová; dr. Martin 
Bažil.  
 
   
Program:  
  

1. Zahájení zástupkyní koordinátora, doc. Doležalovou. 
2. Rozpočet 2019 – částka již byla stanovena, pouze dosud nebyla přidělena bonifikace 

(půjde ale o nevelkou sumu). Rozpočet je umístěn na intranetu ve složce sdílené pro 

všechny členy Rady. Děkan fakulty přislíbil přispět částkou 140.000,- Kč na sebrané spisy 

prof. Homolky.  

3. SVV – doc. Doležalová seznámila Radu s pokyny ohledně čerpání SVV:  

- Přednostně mají být podpořeny projekty s výstupy v roce 2019 (protože v letech 

2020-2022 bude vypsána další, tříletá soutěž). 

- Dedikace SVV nemusí být v samotné publikaci, musí ale být v OBD. Lze tedy udělovat 

stipendijní odměny zpětně za hotové výstupy. 

4. 1. kolo vnitřní soutěže: bylo přihlášeno 21 projektů, rozhodnutí rady je členům 

k dispozici ve sdílené tabulce na intranetu.  

Rada potvrdila dříve dohodnutou zásadu, že Q07 nepřispívá na vědeckou produkci 

formou stipendií vyplácených předem. Stipendia budou vyplacena jako odměny za 

dosažené výsledky. Takto požadovaná stipendia tedy nebyla neschválena, ale rozhodnutí 

o nich bylo odloženo na plánované zářijové zasedání Rady. Jiří Starý obhájil udělení 

stipendia Lucii Korecké, jejíž monografie je již odevzdaná do tisku a nebyla doposud 

podpořena z žádného zdroje (L. Korecká bude vyzvána k dodání fulltextu, který bude 

s Radou sdílen na Intranetu).  

Částku v požadavku B. Hlavaté rada považovala za nadnesenou a pokrátila ji o 

kancelářské potřeby. 

Částka v požadavku L. Doležalové byla snížena a částka v požadavku J. Starého na 
organizaci konference naopak zvýšena, protože se Rada rozhodla sladit požadavky na 

pomoc studentů s organizací konference. Ta bude vypočtena v závislosti na počtu 

aktivních účastníků konference. 

Částka v požadavku M. Novotné byla zvýšena, protože M. Novotná bude muset dostat 

DPP, aby schválenou částku mohla čerpat. 

Žádost M. Turka bude dále diskutována a rada o ní definitivně rozhodne per rollam. 

Všichni studenti, kterým byla schválena podpora aktivního vystoupení na konferenci 

(bez publikace), budou vyzváni k explicitnímu potvrzení, že následný publikační výstup 

(případně jiný publikační výstup) bude dedikován Progresu.  

Autorům publikací bude připomenuta dedikace Progresu Q07.  

Rada též diskutovala o způsobu rozdělování finančních prostředků tak, aby podobné 

projekty nebyly hodnoceny rozdílnými částkami. 

5. Bude vypsáno druhé kolo soutěže s termínem odevzdání přihlášek 15. 9. 2019 a 

s vyhodnocením do začátku října. Ve výjimečných případech může být žádost o 

příspěvek podána dříve, Rada ji bude schvalovat per rollam.  

6. Proběhlo setkání s postdoky Progresu. Dr. Jiří Černý (ÚGS), dr. Jakub Razim (ÚČD), dr. 

Filip Srovnal ÚDU) a Klára Petříková (ÚAJD) představili svou práci a proběhla krátká 



diskuze. Postdoci byli vyzváni, aby Radu informovali o svých aktivitách a veřejných 

vystoupeních a neváhali se na ni obrátit v případě problémů. 

7. Doc. Doležalová poukázala na stránky CSS – https://css.ff.cuni.cz/cs/centrum/, kde je 

nově také záložka Progres Q07, a vyzvala členy rady k návrhům a doplněním. 

8. Vzhledem k nezvykle nízké účasti diskutovali přítomní členové Rady o validitě hlasování. 

Určení kvóra bude předmětem hlasování per rollam. Zároveň se členové navzájem 

ujistili, že se Rada vždy snaží a bude snažit o konsensus.  

9. Zakončení schůze zástupkyní koordinátora.  

  
  
Zapsala Mgr. Barbora Kosíková  
Za správnost: doc. Lucie Doležalová 

https://css.ff.cuni.cz/cs/centrum/

