
 
Zápis z 2. zasedání  

Rady SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“:  
23. června 2020; 10:00–10:50 hod. 

  
Přítomni: prof. Jan Čermák (koordinátor); doc. Lucie Doležalová; prof. Lenka Bobková; doc. 
Daniel Boušek; prof. David Eben; doc. Radek Chlup; doc. Tomáš Klír; prof. Hana Pátková; dr. Jiří 
Starý; dr. Andrea Svobodová; dr. Marie Škarpová,  
Omluveni: prof. Martin Nejedlý, doc. Michaela Ottová; 
    

Program:   
 

1. Zahájení hlavním řešitelem, prof. Čermákem 
2. Doc. Doležalová informovala o stavu čerpání finančních prostředků vzhledem 

k mimořádným podmínkám způsobeným karanténními opatřeními.  
3. Vyhodnocení 2. kola vnitřní soutěže – byly podány jen tři žádosti (2 individuální, 1 

týmová). Prof. Eben představil projekt Mgr. Frederika Pacaly, doc. Doležalová projekt 
Mgr. Martina Ročka. Oba projekty Rada jednomyslně schválila.   
Projekt Mgr. Jakuba Jauerniga (ÚČD) – Rada projekt schválila, ale žádá dodržení termínu 
výjezdu tak, aby cestovní náklady mohly být vyúčtovány do konce listopadu 2020.    

4. Problém aktivizace činnosti - prof. Čermák apeloval na členy Rady, aby více aktivizovali 
studenty. V následné diskusi zaznělo, že koncept jedné Rady pro Progres i SVV byl 
jednodušší, spolu s karanténou se složitější systém promítl do nižšího zájmu studentů. 
Prof. Bobková poukázala na zahlcenost doktorandů, kteří sice dostávají stipendium, ale 
při studiu pracují a nemají kapacitu na projekty, které jim nezajistí potřebnou finanční 
stabilitu. V diskuzi zaznělo, že studenty by bylo dobré motivovat vyššími částkami, např. 
v soutěži akademických výsledků. 

5. Příprava třetího kola vnitřní soutěže – Rada schválila termín konání 3. kola soutěže 1. 7. 
– 18. 9. Vyhodnocení proběhne koncem září. Prof. Čermák a doc. Doležalová připraví text 
vyhlášení soutěže. 

6. Příprava soutěže akademických výsledků – Rada schválila termín konání soutěže 1. 7. – 
20. 11., vyhodnocení proběhne koncem listopadu. Publikační výsledky musí být uloženy 
v OBD (nemusí být uzavřené), plný text každého přihlášeného publikačního výsledku 
musí být předložen Radě k nahlédnutí ve formátu pdf. Prof. Čermák a doc. Doležalová 
připraví text vyhlášení soutěže. 

7. Různé: doc. Doležalová informovala o programu COFUND, kterým by bylo možné na FF 
UK získat zahraniční doktorandy – z programu získává doktorand 2tis. Euro/měsíčně, 
instituce, která doktoranda přijímá, pak doplácí 730,- Euro (na těchto nákladech by se 
mohla např. podílet AV ČR). Kromě toho dostává přijímající instituce 325,- Euro měsíčně 
na náklady spojené s pobytem doktoranda. Celý projekt je na pět let, bylo by třeba 
domluvit s vedením fakulty zajištění financování po celou dobu.  

  
Schůze byla zakončena hlavním řešitelem, prof. Čermákem, v 10:50. 
 
 
Zapsala Mgr. Barbora Kosíková  
Za správnost: prof. Jan Čermák 


