
 
Zápis z 6. zasedání  

Rady SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“ 
23. června 2022; 11:00–12:10 hod.; týmová studovna KJP 

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

Program:   
 

1. Zahájení hlavním řešitelem, prof. Čermákem 
• Prof. Čermák informoval o tom, že SVV ve formátu navržené pro léta 2020-

2022 letos končí, ale mělo by v podobném formátu pokračovat dále. 
Během léta chce prof. Čermák projednat s prorektorem Krištoufkem 
zjednodušení administrace SVV (problémem je např. dělení studentů do 2 
různých SVV, resp. nemožnost jejich řádného vykazování v nich). Prof. 
Čermák plánuje svolat v říjnu schůzku s koordinátory SVV, aby mohli 
stávající problémy prodiskutovat (např. vytvoření společného registru 
stipendistů). 

2. Rada projednala a schválila plán ročního čerpání přidělených prostředků: 
• Rada schválila všechny soutěžní návrhy přihlášené do 1. kola soutěže, 

pouze v případě přihlášky dr. Tichého snížila částku na 50.000 Kč (s 
možností jejího dočerpání na podzim v případě, že prostředky v dalších 
výdajových kapitolách zbudou). 

• Rada odsouhlasila, že nebude vypsané 2. kolo soutěže. Pokud se objeví 
zajímavý medievistický projekt, je ho možné do první půlky září předložit 
Radě ke schválení per rollam. Začátkem září vydá rada výzvu k registraci 
takových projektů s možností jejich dofinancování.   

• Rada odsouhlasila vyhlášení soutěže publikací v termínu: 1. 7. - 21. 10., 
vyhlášení výsledků proběhne do 7. 11. 2022. 

• Vysoutěžené prostředky je nutné vyčerpat do 30. 11. 2022 (odměnění 
akademici musejí do konce listopadu dočerpat dovolenou). 

3. Prof. Čermák oznámil svou rezignaci na místo koordinátora SVV „Středověká 
studia ve studentské perspektivě“ z důvodu střetu zájmů s proděkanskou 
funkcí. Rada vyslovila svůj souhlas s tím, aby byl do funkce koordinátora SVV 
„Středověká studia ve studentské perspektivě“ vedení FF UK navržen doc. Tomáš 
Klír. Zástupkyní koordinátora zůstává prof. Doležalová. 

4. Schůze byla zakončena hlavním řešitelem, prof. Čermákem, ve 12:10. 
 
 
Zapsala Mgr. Barbora Kosíková  
Za správnost: prof. Jan Čermák 

 


