Zápis z 1. zasedání
Rady SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“:
on-line schůzka přes platformu MS Teams, 28. duben 2020; 14:00–16:25 hod.
Přítomni: prof. Jan Čermák (koordinátor); doc. Lucie Doležalová; prof. Lenka Bobková; doc.
Daniel Boušek; prof. David Eben; doc. Radek Chlup; doc. Tomáš Klír; doc. Michaela Ottová; prof.
Hana Pátková; dr. Jiří Starý; dr. Andrea Svobodová; dr. Marie Škarpová,
Omluveni: prof. Martin Nejedlý (nepřipojen z technických důvodů, poslal svá stanoviska a
připomínky mailem)
Program:
1. Zahájení hlavním řešitelem, prof. Čermákem, který poděkoval doc. Doležalové za
zorganizování on-line schůze a osvětlil vztah mezi Progresem Q07 a nově vzniklým SVV
„Středověk ve studentské perspektivě“. Nový systém Specifického vysokoškolského
výzkumu (SVV 2020–2022) umožní přístup studentům z dosud nezapojených ZS FF UK.
Výhodou je, že mnohé z osvědčené praxe Progresu Q07 lze použít při administraci SVV.
2. Hlavní úkoly rady SVV – členové rady:
 budou komunikovat s vedoucími svých ZS;
 budou šířit informace mezi studenty a zveřejňovat je na webu ZS;
 budou informováni o studentských výsledcích na dané ZS a zodpovídat za jejich
zanesení do OBD;
 budou působit jako garanti studentských projektů
 budou podle možností podchycovat nové studentské medievisticky zaměřené
aktivity a projekty;
Každá ze zúčastněných ZS má v radě po jednom zástupci kromě ÚČD, která má zástupce
dva.
Členové rady odsouhlasili, že v radě SVV budou dva zástupci z ÚČD.
3. Členové rady dále odsouhlasili:
 jmenování doc. Lucie Doležalové zástupkyní hlavního řešitele;
 pověření Mgr. Barbory Kosíkové administrativním zajišťováním projektu;
 nepotřebnost obsazení pozice tajemníka projektu.
4. Doc. Doležalová informovala o struktuře ročního plánu čerpání
 rozpočet: 1.539.000
 stipendia (897.000,-)
 mzdy (201.000,-)
 provozní náklady (111.399,-)
Rada zároveň Lucii Doležalovou a Jana Čermáka pověřila přípravou plánu čerpání ve
vazbě na metodiku rozdělování finančních prostředků.
5. Metodika rozdělování finančních prostředků: po delší věcné diskusi se rada dohodla na
hlavních bodech metodiky rozdělování finančních prostředků studentům v tomto
smyslu:
a) Podpořen může být pouze studentský projekt, který neobdržel podporu
z jiného SVV. Za to se každý žadatel výslovně zaručí v podané přihlášce.
b) Při přidělování finančních prostředků bude přihlíženo k tomu, zda se
jedná o individuální žádost či týmový projekt.
c) Publikační výstupy musejí být registrovány v OBD, přičemž pravidla SVV
nestanoví, že by dedikace musela být exkluzivní.
d) Výjezd na konferenci je v přiměřené finanční výši podporován, druhý a
další výjezd po dobu trvání projektu je podmíněn publikačním výstupem
připraveným do podoby draftu v tomtéž kalendářním roce.

e) Studijní pobyt je podmíněn publikačním výstupem připraveným do
podoby draftu v tomtéž kalendářním roce.
f) U žádostí požadujících finanční podporu publikace je třeba přiložit
v tomtéž kalendářním roce dokončený draft.
g) Finanční prostředky vynaložené na týmové projekty, z nichž každý má
svého garanta, budou studentům vypláceny na základě potvrzení ze
strany garanta, že větší část práce je hotova. V případě, že se jedná o
individuální projekt studenta, jsou faktury vypláceny obratem, cestovní
výdaje pak na základě odevzdaného vyúčtování po skončení cesty.
V ojedinělých případech, kdy je vypláceno stipendium za práci, dojde
k výplatě na pokyn garanta projektu.
h) U projektů, jejichž výstupem je databáze/webové rozhraní a na nichž
práce pokračují několik let, je podmínkou finanční podpory alespoň jedna
publikace za celou dobu podpory.
i) Kromě běžné každoroční vnitřní soutěže (počet jejích kol bude záviset na
aktuálních rozpočtových možnostech) je rada připravena v závěru
každého finančního roku vyhlašovat ještě i zvláštní kolo soutěže (“soutěž
publikačních výsledků“), do nějž budou žadatelé přihlašovat pouze
publikační výstupy, které již byly zveřejněny nebo jsou v tisku.
j) Při rozhodování o podpoře přihlášených projektů bude rada zohledňovat
také výši podpory, kterou žadatel čerpal v minulých letech, a jeho
publikační výsledky. Každý žadatel o podporu bude mít svoji projektovou
kartu, do níž se mu bude průběžně zaznamenávat historie jeho žádostí,
publikačních výstupů a vyplacené podpory.
6. Soutěž SVV – 1. kolo – přihlášky, které splňovaly podmínky SVV, byly předány ze
soutěže Progresu (důvodem bylo pozdržení spuštění SVV na FF UK).
 Rada v prvním kole vnitřní soutěže SVV za rok 2020 odsouhlasila finanční
podporu studentských projektů v celkové výši 484.210,- Kč.
7. Soutěž SVV – 2. kolo – bude vyhlášeno do poloviny května, vyhodnoceno bude v druhé
polovině června. Prof. Čermák a doc. Doležalová připraví znění přihlášky.
8. Ve smyslu bodu 5i výše bude v říjnu 2020 vypsána soutěž publikačních výsledků –
termín do 30. 10., podmínkou je napojení výsledků na SVV v OBD. Znění jejího vyhlášení
připraví prof. Čermák a doc. Doležalová.
9. Schůze byla zakončena hlavním řešitelem, prof. Čermákem, v 16:25.
Zapsala Mgr. Barbora Kosíková
Za správnost: prof. Jan Čermák

