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Zápis z porady Rady programu Q18 ze dne 6. prosince 2017 
 
 
Přítomni: Jaroslav Kučera, Ondřej Hník, Michal Kubát, Jan Kysela, Tomáš Kučera, Martin 
Potůček, Jan Štemberk, Filip Láb, Zdeněk Uherek 
Omluven: Jan Hajič, Jiří Šubrt 
 
Program: 

1) Shrnutí stavu mezifakultní spolupráce, tj. jaké týmy jsou vytvořeny či případně v 
jakém stadiu je jejich tvorba, zda proběhly avizované semináře, případně jiné akce. 

2) Jak má vypadat „celkový charakter spolupráce“ zmíněný v zápise z 24.3.2017 
3) Jakým způsobem postupovat dále, nejen pokud se týče rozvoje dosavadní spolupráce, 

ale i navazování případné další. 
4) Různé. 

 
 
Ad 1. Shrnutí stavu mezifakultní spolupráce, tj. jaké týmy jsou vytvořeny či případně v 
jakém stadiu je jejich tvorba, zda proběhly avizované semináře, případně jiné akce. 
 
Prof. J. Kučera informoval členy Rady o svém potvrzení ve funkci koordinátora programu 
Progres Q18 Vědeckou radou UK. Po úvodním představení požádal členy Rady o shrnutí 
současného stavu mezifakultní spolupráce. 
 
Prof. J. Kysela představil spolupráci s Právnickou fakultou. Byli obesláni 4 ředitelé institutů 
FSV. Spolupráce byla navázána s IKSŽ, kde proběhl v říjnu kulatý stůl Život na síti na hraně 
zákona v rámci pravidelných Rozprav o českých médiích, kterého se zúčastnili zástupci PF - 
Marek Antoš, Katedra ústavního práva, a Tomáš Friedel, Katedra politologie a sociologie. 
Dále byla navázána spolupráce s ISS, konkrétně s doc. Blokkerem (příprava společné 
publikace o populismu) a doc. Fričem (téma korupce). Na IPS probíhá již tradiční spolupráce 
v tématu komunální politika a rovněž pedagogická spolupráce. Na PF proběhl seminář o 
semiprezidenství, kterého se zúčastnili i zástupci FSV – dr. M. Brunclík, doc. M. Kubát a doc. 
M. Perottino. Na jaro 2018 se plánuje konference k prezidentské volbě.  
 
Doc. Štemberk, který zastupoval doc. Šubrta z FHS, informoval Radu o spolupráci s ISS, 
v rámci které byl připraven společný projekt UNCE  Změna - paměť - adaptace. Funkční 
sociální paměť v akcelerující společnosti. Rovněž se připravují společné monografie. 
 
Doc. Hník seznámil přítomné s úzkou spoluprací s IKSŽ v oblasti mediální gramotnosti a 
výchovy (prof. Jirák, dr. M. Zezulková, dr. L. Šťastná). Byly uspořádány dva semináře 
v Senátu ČR pro odborníky a pedagogy. V lednu 2018 se pak uskuteční další seminář. 
Výsledky ze seminářů chtějí směřovat do praxe. Rovněž je připravená společná akreditace 
studijního programu Mediální výchova.  
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Ad 2.+ 3. Celkový charakter a rozvoj další spolupráce 
 
Prof. Kučera požádal členy Rady o vyjádření, jaký celkový charakter má mít spolupráci 
v rámci programu, zda má být řízena „shora“, nebo má vznikat „odspodu“. Prof. Potůček 
vyslovil názor, že je potřeba mít spolupráci z obou uvedených směrů, tedy že základ má vzejít 
„odspodu“ a podněty mají přicházet „shora“. 
Členové rady se shodli na tom, že prvním krokem je zlepšit informovanost v rámci Programu 
o akcích pořádaných jednotlivými fakultami a týmy. Jako první krok bude vytvořen sdílený 
dokument, kde členové Rady budou ohlašovat plánované aktivity. Distribuce informací by se 
mohla dít prostřednictvím newsletteru Progres Q18. Zazněl návrh i na vytvoření vlastních 
webových stránek programu. 
 
 
Ad 3. Různé 
 
Prof. Kučera připomněl, že během ledna se bude pravděpodobně připravovat průběžná 
zpráva. Termín zatím nebyl rektorátem stanoven. 
 
 
V Praze dne 27. prosince 2017 
Zapsala: Eva Horníčková 
Vidi: Jaroslav Kučera  
 
 


