Zápis z 13. zasedání
Rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“,
23. červen 2020; 11:00–12:30 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;
Omluveni: prof. Martin Nejedlý, doc. Michaela Ottová
Program:
1. Zahájení koordinátorem, prof. Čermákem.

2. Doc. Doležalová informovala o stavu čerpání finančních prostředků vzhledem
k mimořádným podmínkám způsobeným karanténními opatřeními.

3. Vyhodnocení 2. kola soutěže: do soutěže byly přihlášeny dva projekty v celkové
výši 116.000,- Kč. Rada oba projekty schválila, jeden z projektů již byl Radou
schválen v roce 2017, jeho realizace se posunula až na rok 2020.
Rada vzala na vědomí, že v roce 2020 bude proplacen projekt Mgr. et Mgr. Jiří
Černého, Ph.D. „Zwischen Böhmen und Sachsen. Die Anfänge der Reformation in
deutschsprachigen Flugschriften aus Nord-und Nordwestböhmen“. Projekt uspěl
v soutěži Progresu Q 07 v roce 2019, část nákladů bude proplacena až letos vinou
pozdního uzavření smlouvy se zahraničním nakladatelem.
4. Třetí kolo vnitřní soutěže Progresu Q07– Rada schválila termín konání 3. kola
soutěže 1. 7. – 18. 9. vyhodnocení proběhne koncem září. Prof. Čermák a doc.
Doležalová připraví znění přihlášky.
5. Vyhodnocení soutěže Postdok – do soutěže se přihlásili dva postdoci - PhDr. Mgr.
Jakub Razim, Ph.D.et Ph.D. (ÚČD, garantem je prof. Nejedlý) a Mgr. Adéla
Ebersonová (ÚŘLS, garantem je doc. Doležalová). Rada souhlasí s přijetím obou
post-doců (dr. Razima na dobu červenec-prosinec 2020, Mgr. Ebersonové na
dobu říjen-prosinec 2020). Rada také odsouhlasila, že garanti postdoků musí
dopředu s funkcí garanta souhlasit a bude zodpovědný za odevzdanou práci
příslušného postdoka. Doc. Klír informoval o aktivitách postdoků Laszla
Ferencziho (zůstal kvůli karanténním opatřením v Budapešti, ale podal grant) a
Luciana Micaliho, který je velmi aktivní učitelsky a každý den dochází na ústav.
6. Hřivny – stav plánovaných publikací v r. 2020 – akademici informovali o již
odevzdaných i plánovaných publikačních výsledcích. Dva opozdilci budou
zaurgováni.
7. Soutěž akademických výsledků – bude probíhat podobným způsobem jako v ro.
2019. K záznamu v OBD je třeba přidat i pdf. Progresu Q07 bylo dosud připsáno
169 publikací, tj. cca 60 ročně. Tabulku s přehledem publikačních výsledků
připraví doc. Doležalová s Mgr. Kosíkovou.
8. Nová ediční řada Karolinum: doc. Tomáš Klír s doc. Doležalovou informovali o tom,
že edice bude mít jednu redakční radu, která bude složena z českých i zahraničních
členů. První publikace v této edici je již připravena k odevzdání, byli osloveni dva
zahraniční recenzenti.
9. Schůze byla zakončena koordinátorem, prof. Čermákem, ve 12:30.
Zapsala Mgr. Barbora Kosíková
Za správnost: prof. Jan Čermák

