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Zápis z porady Rady programu Q18 ze dne 23. září 2019 
 
 
Přítomni: Jaroslav Kučera, Jan Kysela, Jiří Šubrt, Filip Láb, Michel Perottino 
Omluveni: Dagmar Mocná, Jan Hajič Martin Potůček, Martin Hájek, Michal Kubát 
 
Program 

1) Informace o bilanční zprávě a jejím hodnocení 

2) Revize stavu mezifakultní spolupráce 

3) Různé 

4) Kritéria pro odměňování vynikající výsledků z prostředků koordinátora (interní část 
zasedání pro členy rady z FSV) 

 
 
 

Ad 1. Informace o hodnocení bilanční zprávy za období 2018-2019 

 
Prof. Kučera seznámil členy Rady se hodnocením odevzdané bilanční zprávy za Progres Q18 
za období 2017-2018. Progres Q18 získal nejvyšší možné hodnocení, od kterého se bude 
odvíjet bonifikace na další roky. Drobné výtky se týkaly pouze toho, že ve zprávě nejsou 
uvedeny i nejvýznamnější časopisecké studie a že se nediskutovalo umisťování absolventů na 
přední evropské výzkumné instituce či získávání výzkumníků ze zahraničí. 
 
 
Ad 2. Revize stavu mezifakultní spolupráce 

 
Prof. Kučera diskutoval s přítomnými členy rady aktuální stav mezifakultní spolupráce. S doc. 
Šubrtem probíral situaci kolem plánovaných společných seminářů o interdisciplinaritě, které 
připravoval ve spolupráci s doc. Hájkem. Na základě diskuse prof. Kučera připraví aktualizaci 
podkladu, který rozešle všem členům rady k připomínkám a doplnění. 
 
 
 
Ad 3. Různé 
 
Další setkání Rady Q18 se bude konat na přelomu listopadu a prosince. Na programu bude 
příprava průběžné zprávy za rok 2019. 
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Ad 4. Kritéria pro odm ěňování vynikající výsledků z prostředků koordinátora (interní 
část zasedání pro členy rady z FSV) 

 
Proběhla diskuse, zda s ohledem na návrhy z některých pracovišť nezměnit současný postup 
pro přiznávání odměn z prostředků koordinátora v rámci Progresu Q18. Přítomní členové rady 
se shodli na tom, že systém odměn v Progresu funguje a je pro řešitele motivující. Prof. 
Kučera informoval o návrhu prof. Potůčka zařadit mezi odměňované typy výsledků i výsledky 
aplikovaného výzkumu. Přítomní členové Rady s návrhem souhlasili. Dále se diskutovala 
kategorie Prezentace výsledků na veřejnosti. Doc. Láb upozornil na možnou shodu s 
odměnami, které jsou udělovány za prezentaci fakulty. Prof. Kučera pošle upravený návrh 
kritérií k připomínkám interním členům rady tak, aby mohl být letošní sběr nominací zahájen 
nejpozději v týdnu od 14. října 2019. 
 
 
V Praze dne 27. října 2019 
 
Zapsala: Eva Horníčková 
Vidi: Jaroslav Kučera 
 


