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Zápis z porady Rady programu Q18 ze dne 22. října 2018 
 
 
Přítomni: Dagmar Mocná, Jaroslav Kučera, Jan Hajič, Martin Potůček, Martin Hájek, Michal 
Urban, Michel Perottino, Filip Láb  
Omluveni: Jan Kysela, Jiří Šubrt, Michal Kubát 
 
 
Program: 
 

1) další rozvoj mezifakultní spolupráce (bilance a nové náměty), 
2) harmonogram přípravy bilanční zprávy, 
3) ohodnocení aktivit v rámci Progresu (FSV) z prostředků koordinátora (interní část 

zasedání pro členy rady z FSV) 

 
 
Na začátku porady představil prof. Kučera nové členy Rady  Q18 – prof. PhDr. Dagmar 
Mocnou, CSc. z Katedry české literatury Pedagogické fakulty UK a doc. Michela Perottina, 
Ph.D. z Institutu politologických studiích FSV UK 
 
 
 
Ad 1. Další rozvoj mezifakultní spolupráce (bilance a nové náměty) 
 
Prof. Kučera seznámil členy Rady s upraveným materiálem k aktuálnímu stavu mezifakultní 
spolupráce. K materiálu zaslal připomínky prof. J. Kysela.  
 
Doc. Hájek představil návrh připravený společně s doc. J. Šubrtem na uspořádání seminářů, 
na kterých by byly představeny možnosti a omezení mezioborové spolupráce jednotlivých 
vědních oborů zahrnutých do programu Q18. Na tyto semináře, které by za své obory 
připravili členové Rady Q18, by pak navázal závěrečný seminář na konci programu Q18. 
Prof. Kučera požádal doc. Hájka o zaslání ideového záměru seminářů do poloviny listopadu. 
Tento záměr by byl dále rozpracován členy Rady.  
 
Prof. Mocná a doc. Láb upřesnili informace k připravované akreditaci společného studijního 
programu Mediální výchova. Zájem o vznik oboru stále trvá, ale příprava byla pozastavena 
z důvodu nejasných podmínek pro nové akreditace. 
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Ad 2. Harmonogram přípravy bilanční zprávy 
 
Podklad pro zprávu bude rozeslán začátkem ledna. Na začátku února by měla být k dispozici 
k připomínkám první kompletní verze zprávy. Zpráva bude obsahovat informace                     
o mezioborové spolupráci, o společných projektech a studijních programech, případně i           
o periferní spolupráci.mimo pracoviště zapojené do program Q18. 
 
 
Ad 3. Ohodnocení aktivit v rámci Progresu (FSV) z prostředků koordinátora (interní 
část zasedání pro členy rady z FSV) 

 
Na základě diskuse a zaslaných připomínek byla upřesněna kritéria pro odměňování 
vynikajících výsledků z prostředků koordinátora Q18 pro kategorie vědecké týmy a 
výzkumné granty. Upravená kritéria jsou přílohou zápisu. 
 
Proběhla diskuse, zda při odměňování zohlednit dedikaci na program Q18. Členové Rady za 
FSV se vyslovili pro. Při vyhodnocování zaslaných návrhů tak 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. Výše koeficientu bonifikace 
takových výsledků bude stanovena na základě modelace, kterou připraví E. Horníčková podle 
výsledků z roku 2017. Navržen byl zatím koeficient 1,2 – 1,25. 
 
S ohledem na úpravy kritérií upraví E. Horníčková formuláře pro nominace. Do formuláře 
bude doplněno pole, zda se jedná o výsledek, který je dedikovaný Q18. Členové rady se 
rovněž shodli na tom, že se musí zpřesnit pole pro vyplnění autorského podílu a že je nutné 
omezit délku zdůvodnění u výsledků kategorie B. Pole pro zdůvodnění nominací výsledků do 
kategorie B tak budou omezena na 600 znaků.  
 
Seznam nejlépe oceněných výsledků bude zveřejněn na fakultních stránkách. 
 
Sběr nominací bude vyhlášen 2. listopadu prostřednictvím emailu členům programu, 
webových stránek Q18 a fakultního newsletteru. Konec sběru byl stanoven na 14. listopadu. 
 
 
Příloha č. 1 
Kritéria pro odměňování vynikajících výsledků z prostředků koordinátora Progresu Q18 
 
 
V Praze dne 19. 11. 2018 
 
Zapsala: Eva Horníčková 
Vidi: Jaroslav Kučera 
 


