
Mimořádné odměny a stipendia z prostředků koordinátora a bonifikace programu 

Progres Q18  

 

 

 

1) Koordinátor programu Progres Q18 ve spolupráci s Radou programu navrhne děkance FSV 

UK vyplatit z prostředků koordinátora a bonifikace mimořádné odměny a stipendia za 

vynikající výsledky, kterých bylo v roce 2020 dosaženo jednotlivými řešiteli, resp. 

badatelskými týmy, zapojenými do Progresu Q18. 

 

2) Návrhy na odměnu mohou předkládat všichni pracovníci a doktorandi FSV UK, kteří jsou 

vedeni jako řešitelé Progresu Q18. 

 

3) O přiznání odměny se vedle publikačních výsledků dosažených v roce 2020 mohou ucházet 

i publikační výsledky s vročením 2019, jestliže z důvodů pozdějšího publikování nebyly 

uplatněny v roce 2019. 

 

3) Při vyhodnocování výsledků bude kladen zvýšený důraz na ocenění odborných aktivit a 

výsledků, které vznikly v rámci Progresu Q18 a odpovídají důrazu programu na 

mezioborovou a mezifakultní spolupráci. 

 

4) Kategorie a charakteristiky odměňovaných výsledků jsou popsány v Kritériích pro 

odměňování výsledků z prostředků koordinátora Progresu Q18, které jsou dostupné na 

stránkách Progresu Q18 (https://www.fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vnitrouniverzitni-

programy/progres/progres-q18). 

 

5) Akceptovány budou pouze návrhy předložené na zvláštních formulářích, dostupných na 

stránkách Progresu Q18 (https://www.fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vnitrouniverzitni-

programy/progres/progres-q18). Návrhy musí obsahovat všechny relevantní údaje o povaze 

výsledku a jeho vědeckém či veřejném významu (včetně odkazu na prezentaci na webu či 

případně na plný nebo alespoň dílčí text výsledku) a o charakteru účasti či podílu 

navrhovatele na jeho vzniku. Jeden výsledek nelze uplatnit ve dvou kategoriích současně. 

Výsledky uplatněné v nesprávné kategorii budou vyřazeny. 

 

6) V případně publikačních výsledků (kategorie 1) a certifikované metodiky (kategorie 2) je 

podmínkou pro přiznání mimořádné odměny či stipendia, aby tyto výsledky byly za FSV 

nahlášeny do OBD a zkompletovány pro odeslání do RIV. Nahlásit je možné i výsledky 

publikované online first s tou podmínkou, že mají přidělené DOI, které navrhovatelé uvedou 

do formuláře. 

 

7) Termín pro předkládaní návrhů na odměny a mimořádná stipendia začíná 16. října a končí 

3. listopadu 2020. 
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