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Zápis z porady Rady programu Q18 ze dne 12. června 2018 
 
 
Přítomni: Jaroslav Kučera, Jan Hajič, Jiří Šubrt, Martin Potůček, Martin Hájek, Michal Kubát, 
Tomáš Kučera, Filip Láb  
Omluveni: Jan Kysela, Ondřej Hník 
 
Program: 

1) Revize stavu mezifakultní spolupráce, konkretizace spolupracujících subjektů a 
případně jednotlivců 

2) Náměty k dalšímu rozvoji spolupráce 

3) Personální záležitosti 

4) Různé 

5) Kritéria pro odměňování vynikající výsledků z prostředků koordinátora Interní část 
zasedání (pro členy rady z FSV) 

 
 
Ad 1. Revize stavu mezifakultní spolupráce, konkretizace spolupracujících subjektů a 
případně jednotlivců 
 
Prof. Kučera seznámil členy Rady se stavem mezifakultní spolupráce, jak se jeví na základě 
dílčích zpráv zúčastněných pracovišť. Zdůraznil nutnost spolupráce s ohledem na odevzdání 
bilanční zprávy po dvou letech trvání programu Progres. Bilanční zprávu posoudí oborová 
komise a bude předložena k projednání Vědecké radě UK. Bude se podle ní stanovovat i 
bonifikace na další období. Poté jednotliví členové Radu seznámili s některými doplňujícími 
informacemi o mezifakultní spolupráci. Bylo rozhodnuto, že některé nejasné body budou 
jednotlivými členy doplněny, případně na základě konzultace s pracovníky fakult, kteří jsou 
do mezifakultní spolupráce přímo zapojeni. Aktualizovaný stav mezifakultní spolupráce je 
přílohou tohoto zápisu. 
 
Zbývá upřesnit: 
 

•••• Katedra politologie a sociologie PF - Institut sociologických studií FSV 
Doc. Hájek ověří informace o plánované společné publikaci P. Blokkera k problému 
transformace demokracií středovýchodní Evropy (do 30. září 2018). 

 
•••• Institut mezinárodních studií – FF?? (katedry a ústavy, které dělají jazykové areály) 

Prof. Kučera zjistí podrobnosti. 
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Ad 2. Náměty k dalšímu rozvoji spolupráce 
 
Rada rozebrala některé náměty, ale bez konkrétního závěru. Jako perspektivní se jeví 
myšlenka J. Šubrta uspořádat seminář o problému inter- a multidisciplinarity, o chápání těchto 
pojmů a z něho vyplývající praxe v jednotlivých vědních oborech. 
 
 
Ad 3. Personální záležitosti 
 
Prof. Kučera informoval přítomné o změně zástupce Pedagogické fakulty v Radě Q18. Doc. 
Hníka, který odchází z fakulty, nahradí prof. Mocná rovněž z katedry české literatury. 
V rámci zastoupení pracovišť FSV pak bude nově zástupce Institutu politologických studií 
doc. M. Perottino namísto dr. Tomáše Kučery. Po schválení změn na vědeckých radách fakult 
budou žádosti o změnu zaslány na RUK. 
 
 
Ad 4. Různé 
 
Prof. Potůček informoval o výroční konferenci NISPACEE, kterou bude pořádat CESES 
v roce 2019. Je tam možnost využít tuto příležitost pro prezentaci společných výsledků. 
 
 
Ad 5. Kritéria pro odm ěňování vynikající výsledků z prostředků koordinátora (interní 
část zasedání pro členy rady z FSV) 

 
Proběhla diskuse, zda změnit současný postup pro přiznávání odměn v rámci Progresu. 
Diskutovalo se o tom, zda hodnotit výsledek či jednotlivého řešitele s ohledem na všechny 
jeho výsledky. Debata spěla spíše k závěru stávající systém zachovat, ale definovat přesněji 
jednotlivé kategorie oceňovaných výkonů a případně zvlášť zohlednit výsledky, které jsou 
výstupem interdisciplinárních projektů a mezifakultní spolupráce. Členové Rady za FSV si 
promyslí možné náměty, které budou předmětem další porady. E. Horníčková zkontroluje 
stávající formuláře a navrhne zpřesnění tam, kde byly nejčastější chyby. 
 
 
V Praze dne 20.7.2018 
 
Zapsala: Eva Horníčková 
Vidi: Jaroslav Kučera 
 
 


