
Zápis z  12. zasedání  
Rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“,  

on-line schůzka přes platformu Teams, 20. duben 2020; 17:00–18:45 hod. 
  
Přítomni:  prof. Jan Čermák (koordinátor); doc. Lucie Doležalová; dr. Martin Bažil,  doc. 
Daniel Boušek; prof. David Eben; doc. Tomáš Klír; prof. Hana Pátková;  dr. Jiří Starý; prof. 
Lenka Bobková; doc. Michaela Ottová 
Omluveni:  prof. Martin Nejedlý (nepřipojen z technických důvodů, poslal svá stanoviska 
a připomínky mailem) 
    

Program:   
 

1. Zahájení koordinátorem, prof. Čermákem, který poděkoval doc. Doležalové za 
zorganizování on-line schůze.  

2. Informace o založení rady SVV a projektech SVV – prof. Čermák informoval o 
ustavení rady programu SVV („Středověká studia ve studentské perspektivě“). 
Členy jsou: prof. Jan Čermák (koordinátor); doc. Lucie Doležalová; prof. Lenka 
Bobková; doc. Daniel Boušek; prof. David Eben; doc. Radek Chlup; dr. Tomáš Klír; 
prof. Hana Pátková;  dr. Jiří Starý; doc. Michaela Ottová; dr. Andrea Svobodová, dr. 
Marie Škarpová. Obě rady (Progresu Q07 i SVV) budou v organizaci studentské 
výzkumné činnosti všestranně spolupracovat.  

3. Finanční situace Progresu – doc. Doležalová informovala o návrhu rozpočtu 
Progresu Q07 pro rok 2020. Návrh je umístěn na intranetu a zpřístupněn celé 
Radě. Rada po diskusi schválila následující: 

a. Členům, kteří oznámí, že letos nemohou splnit podmínky přidělení (alespoň 
jeden publikační výstup za rok), nebude příspěvek z Fondu osobního 
rozvoje („hřivna“) přidělen. Interní členové Progresu Q07 budou vyzváni, 
aby do příštího zasedání rady (předběžně konec června t. r.) nahlásili 
publikace, které jim vyjdou do konce r. 2020, a zároveň je zaregistrovali 
jako rozpracované v OBD. 

4. Rada vypíše na červen soutěž o místo post-doca Progresu Q07 na období od 1. 8. 
do 31. 12. 2020 (DPP 10tis/měsíc). 

5. Posouzení projektů došlých do 1. kola vnitřní soutěže 2020.  V diskuzi zazněla 
informace, že uznatelným  výstupem je i publikace nahrávky na webové stránce  
(cd je mizející medium). Některé z projektů byly přesunuty do soutěže SVV, 
protože se jedná o projekty studentských řešitelů. Závěr: Rada schválila projekty, 
které byly předloženy v 1. kole soutěže Progresu Q07 v celkové výši 303 590,- Kč.  

6. Postdok - žádost Jana Dienstbiera: Rada rozhodla, že dr. Jan  Dienstbier bude přijat 
jako post-doc Progresu Q07 od července do prosince 2020 (12 tis./měsíčně + 50% 
příspěvku z Fondu osobního rozvoje ve výši 17.500,- Kč). 

7. Termín 2. kola vnitřní soutěže a strategická rozvaha k němu - Rada schválila 
vypsání druhého kola soutěže na červen 2020 s tím, že následně operativně 
rozhodne, zda bude v září vypsáno kolo třetí (závisí na vývoji koronavirové 
pandemie, která znemožnila mnoho konferencí a cest). 

8. Nová ediční řada Karolinum:  doc. Tomáš Klír s doc. Doležalovou informovali o 
stavu příprav redakce a rady ediční řady – je připraven název ediční řady, profil, 
zaměření i předběžně navrženi zahraniční členové rady ediční řady. Následně je 
třeba vyjasnit, kdo bude vyhledávat vhodné recenzenty a zda bude možné je za 
práci finančně odměnit. Do ediční řady jsou pro rok 2020 připraveny dvě 



publikace (doc. Doležalové „Kříž z Telče“ a doc. Klíra „Rolnictvo na pozdně 
středověkém Chebsku"). Dr. Bažil doporučil inspirovat se příklady dobré praxe – 
např. Listy filologické. Další přípravné rozhovory budou vedeny v rámci užší 
skupiny členů rady Progresu Q07, ustavené na schůzi rady Progresu 27. 2. 2020. 

9. Různé: prof. Bobková požádala o vyřazení dvou doktorandů (Mgr. Vanča, Mgr. 
Straka) ze seznamu Progresu Q 07 z důvodů ukončení jejich studia. Zároveň 
požádala o doplnění doktorandky Mgr. Dufkové – údaje zašle mailem. 

10. Koordinátor všechny požádal o to, aby radu informovali o zajímavých 

studentských pracích i perspektivních studentech, a poté schůzi zakončil.  

  
Zapsala Mgr. Barbora Kosíková  
Za správnost: prof. Jan Čermák 

 

 


