Zápis z 14. zasedání
Rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“,
24. září 2020; 12:00–13:45 hod.
Přítomni: prof. Jan Čermák (koordinátor); doc. Lucie Doležalová; doc. Daniel Boušek;
prof. David Eben; doc. Tomáš Klír; prof. Hana Pátková; prof. Lenka Bobková;
Připojeni on-line: dr. Jiří Starý;
Omluveni: prof. Martin Nejedlý, dr. Martin Bažil,
Neomluvena: doc. Michaela Ottová
Program:
1. Zahájení koordinátorem, prof. Čermákem.
2. Prof. Čermák informoval o stavu čerpání finančních prostředků vzhledem
k mimořádným podmínkám způsobeným karanténními opatřeními. Fakulta nyní
počítá se schodkem cca 25mil. Kč (výpadek příjmů byl způsobený především
výpadkem zahraničních studentů, pronájmů budov mimo výuku i stěhováním
několika ZS z Jinonic do ulice Na Příkopech). Vedení fakulty chce schodek částečně
uhradit z rozpočtů ZS a grantů. Progres Q07 má přispět částkou odpovídající 8%
z čistého rozpočtu Progresu Q07, tj. cca 324.000,-. Stejný odvod se plánuje i pro rok
2021.
Rada Progresu souhlasí s převedením finanční částky za následujících podmínek:
- odvod prostředků bude odpovídajícím způsobem právně ošetřen
v koordinaci s RUK
- zdůvodnění odvodu bude vedením FF UK transparentně komunikováno
akademické obci FF UK
- Zůstane zachována možnost převést část finančních prostředků do r.
2021 (dle pravidel Progresu)
- Rada bude přesně informována, na co a jakým způsobem konkrétně
budou prostředky využity.
3. Doc. Doležalová informovala o aktuálním stavu čerpání rozpočtu. Vzhledem
k nižšímu čerpání, např. za cestovné, poplatky na konferencích i posunu některých
projektů kvůli karanténě, zbývá na odměny za publikace podobná částka jako v r.
2019. Nutností je opět převést část peněz do r. 2021 (pro platby na počátku roku:
post-doci, výjezdy na konference, odložené publikace apod.).
4. Vyhodnocení 3. kola soutěže: do soutěže bylo přihlášeno patnáct projektů
v celkové výši 555.580,- Kč. O všech soutěžních návrzích Rada podrobně
diskutovala. Rada všechny projekty schválila, kromě projektu Donata Gagliastra, u
kterého nebylo jasně určeno, na co je žádaná částka určená. U čtyř studentských či
částečně studentských projektů bude prověřeno, zda mohou být zcela či částečně
hrazeny z SVV (zjistí B. Kosíková). Jeden projekt (dr. Starého) bude Radou
dodatečně schvalován per rollam. V soutěži uspěly i dva návrhy zahraničních postdoků Laszlo Ferencziho (ÚPA) a Luciana Micaliho (ÚŘLS).
5. Soutěž akademických výsledků bude probíhat podobným způsobem jako v roce
2019. Do OBD je třeba zadat i rozpracované práce (např. „předpoklad vydání
březen 2021“) a k záznamu přidat pdf. Tabulku s přehledem publikačních
výsledků připraví doc. Doležalová a rozešle všem členům ke kontrole. Rada
následně stanoví výši finančního hodnocení. Doc. Doležalová rovněž připraví i

výzvu k odevzdání publikací do soutěže akademických výsledků pro členy
Progresu Q07 a jeho afiliované doktorandy.
6. Prof. Čermák požádal členy Progresu Q07, aby nahlásili nové doktorandy a
naopak dali vědět, kteří doktorandi již do Progresu Q07 zapojeni nejsou.
7. Schůze byla zakončena koordinátorem, prof. Čermákem, ve 13:54.
Zapsala Mgr. Barbora Kosíková
Za správnost: prof. Jan Čermák

