Zápis z 10. zasedání rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“
27. listopad 2019, P-408, hlavní budova FF UK, 15:00–17:10
Přítomni: prof. Jan Čermák (koordinátor); doc. Lucie Doležalová; prof. Lenka Bobková; doc.
Daniel Boušek; prof. Hana Pátková; dr. Jiří Starý; dr. Martin Bažil, prof. David Eben; dr.
Tomáš Klír;
Omluveni: prof. Martin Nejedlý; doc. Michaela Ottová

Program:
1. Zahájení koordinátorem, prof. Čermákem.
2. Prof. Čermák pogratuloval dr. Klírovi k úspěšnému absolutoriu 1. kola habilitace.
3. Soutěž Post-doc2020:
a. Členové rady odsouhlasili zařazení dr. Valáška, jehož přihláška dorazila krátce po
termínu.
b. Do soutěže byli přihlášeni tři účastníci: Mgr. Markéta Novotná, PhD., Mgr. Klára
Petříková, Ph.D., Mgr. Štefan Valášek, PhD.
c. Po kratší diskusi hlasovali členové Rady ve volbě o nového post-doca Progresu
takto: Petříková 21 bodů, Novotná 5 bodů, Valášek 1 bod.
Závěr: Rada rozhodla udělit místo postdoka na rok 2020 Dr. Kláře Petříkové.

4. Odměny za publikační činnost pro členy Progresu: odměny tohoto typu Progres dosud
nikdy nevyplácel. Nyní se po delší diskusi členové Rady rozhodli, že odměny za
vědecké výsledky budou navrženy interním pracovníkům na základě výsledků
vedených v OBD za roky 2017, 2018 a ty výsledky za rok 2019, které byly (po
opakovaných výzvách členům Progresu) zaneseny do OBD do 27. 11. 2019. (Odměny
v roce 2020 pak zahrnou zbytek roku 2019 až listopad 2020, odměny v roce 2021 pak
zbytek roku 2020 až listopad 2021). Protože členové Progresu čerpají každý rok
podporu své vědecké práce z Fondu osobního rozvoje (tzv. „hřivny“), budou
odměňovány výsledky mimořádné, tedy zejména monografie a studie, pokud jejich
počet přesáhne očekávaný výsledek jedna studie za rok. O konkrétní výši odměn
rozhodne koordinátor Progresu, Jan Čermák, na základě podkladů z OBD, které připraví
L. Doležalová.
5. Čerpání finančních prostředků:
a. Doc. Doležalová informovala o stavu čerpání a návrhu rozpočtu na rok 2020.
b. Bude končit systém SVV, zatím není jasné, jakým způsobem bude nahrazen.
c. Rozpočet 2020 – prof. Čermák zjistí co nejdříve, zda se bude měnit výše
„podlah“ pro příští rok. Post-doci FF UK (Centrum pro studium středověku)
Micali a Ferenzi mají kromě platu od FF příslib cestovného ve výši 7,5 tis./měs.
V případě Luciana Micaliho zbývá 30tis/rok, v případě László Ferencziho
75tis/rok. Vedoucí ZS (ÚŘLS a ÚPA), kde jsou tito postdoci zařazeni, byli
vyzváni, aby se pokusili hradit tyto výdaje z prostředků ZS (např. na mobilitu).
Pokud se jim to nepodaří, tyto výdaje musí převzít Progres.
6. Hodnocení studentů – Rada již na svém minulém zasedání rozhodla, že nebude
přidělovat finanční prostředky studentům za nehotovou práci. V této souvislosti
přistoupí k úpravě podmínek soutěže i formulářů, aby bylo zcela jasné, zač a jakým
způsobem se dají prostředky čerpat.
7. Prof. Čermák požádal členy Rady, aby se zamysleli nad tím, jak by se dalo sledovat
případné víceré hodnocení (např. přidělení finančních prostředků za jeden článek z více
zdrojů).

8. Rada rozhodla, že přečerpání z Fondu osobního rozvoje („hřivny“) do 1tis. Kč bude
automaticky tolerováno (někdy např. způsobeno doplatkem za DPH při platbě do
zahraniční)
9. Rada rozhodla o vyhlášení 1. kola soutěže pro rok 2020. Přihlášky bude možné zasílat v
období 1. 3. - 15. 4. 2020.
10. Prof. Čermák požádal členy Rady, aby do příští schůze rady navrhli další možné členy
Progresu Q 07, především nové afiliované doktorandy.
11. Prof. Čermák informoval o záměru děkana FF UK sjednotit koncepci výzkumných center
FF UK.
12. Na příští schůzi (leden-únor 2020 - přesný termín dosud nebyl určen) předloží doc.
Doležalová přehled výsledků členů Progresu s napojením na jejich financování. Rada
výsledky zváží a na jejich základě přehodnotí udělování hřiven.
13. Zakončení schůze koordinátorem.
Zapsala: Mgr. Barbora Kosíková
Za správnost: prof. Jan Čermák

