Zápis z 11. zasedání rady programu Progres Q07
„Centrum pro studium středověku“, týmová učebna, hlavní budova FF UK,
27. únor 2020; 12:30–13:50 hod.
Přítomni: prof. Jan Čermák (koordinátor); doc. Lucie Doležalová; dr. Martin Bažil, doc.
Daniel Boušek; prof. David Eben; dr. Tomáš Klír; prof. Martin Nejedlý; prof. Hana
Pátková; dr. Jiří Starý;
Omluveni: prof. Lenka Bobková; doc. Michaela Ottová;
Program:
1. Zahájení koordinátorem, prof. Čermákem.
2. Termín a podmínky letošní soutěže – Rada odsouhlasila vyhlášení soutěže tak, aby
mohlo 1. kolo proběhnout v termínu od 1. 3. do 15. 4.
3. Nové podmínky čerpání hřiven: doc. Doležalová předložila přehled výsledků
členů Progresu s napojením na jejich financování. Rada následně rozhodla o
zpřísnění podmínek čerpání finančních prostředků – každé "hřivně" by měl
odpovídat přinejmenším jeden publikační výstup. Doc. Doležalová zaurguje
předání záznamů v OBD ke kontrole, dosud je zhruba jedna třetina záznamů
z minulého roku neuzavřena. Doc. Doležalová apeluje na akademiky, aby vedli
k správnému doplňování záznamů v OBD i své studenty.
4. Dotazníky - úprava formátu – Rada odsouhlasila drobné změny dotazníků
k čerpání hřiven (přibude záznam o tom, jakým způsobem bude hřivna čerpána –
fakturou, smlouvou apod.)
5. Informace o novém systému SVV – nový formát bude platit pro roky 2020-2022 a
byl veden snahou integrovat všechny studenty (přihlašovat se budou přes
vedoucí ZS). To přináší složitější administrativu. Nově bude podle vznikajících
fakultních pravidel ustavena příslušná Rada SVV. Z celkových 160 pozic je 52
obsazených jmenovitě, pro nové členy zbývá 15 míst pro akademiky (celkem 30
míst), 77 pro doktorandy (celkem 100 míst) a 16 pro studenty magisterského
studia (celkem 30 míst). Vzhledem k tomu, že nejsou dosud jasně stanovena
pravidla SVV, obrátí se Rada na vedení fakulty s žádostí o urychlení kroků
vedoucích k vyjasnění pravidel SVV.
6. Nová ediční řada Karolinum - Tomáš Klír s doc. Doležalovou informovali o
schůzce a Mgr. Petrem Valem, ředitelem nakladatelství Karolinum (13. 2. 2020),
na které byla nabídnuta možnost vzniku nové ediční medievistické řady.
Karolinum by zajistilo kompletní nakladatelský servis a zahraniční distribuci přes
University of Chicago Press. V této řadě by mohly vyjít i tituly, kterým předchází
česká verze. Progres Q07 by ve spolupráci s dalšími medievisty zajistil výběr titulů a
kandidáty pro radu ediční řady (členové by měli být zahraniční odborníci, schopni
efektivního a pečlivého posouzení předložených rukopisů; v radě by neměli být autoři
publikovaných monografií). Rada Progresu odsouhlasila složení přípravné skupiny ve
složení: dr. Klír, doc. Doležalová, prof. Čermák, prof. Pátková, prof. Nejedlý, doc.
Boušek. Rada Progresu diskutovala i o možnosti nabídnout v soutěži publikování i
studentům.
7. Dr. Starý informoval o ediční řadě Edice Medium, ve které nově vyšly tituly „A
tehdy pronesl strofu“ a “Sto písní o Marii“.
8. Informace o mezinárodních postdocích – Lucie Doležalová informovala o činnosti
Luciana Micaliho (učí na ÚŘLS dva semináře, chce požádat o grant GAČR) a

Tomáš Klír informoval o Lászlo Ferenczim (bude nastupovat 1. 3.). Každý
z mezinárodních postdoků má ročně dát dva závazné výstupy.
9. Různé – prof. Čermák informoval o přípravě anglického webu CSS a Progresu
Q07. Další schůzka Rady Progresu proběhne koncem dubna 2020, datum bude
upřesněno v nejbližších dnech.
10. Zakončení schůze koordinátorem.
Zapsala Mgr. Barbora Kosíková
Za správnost: prof. Jan Čermák

