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Zápis z porady Rady programu Q18 ze dne 15. listopadu 2019 
 
 
Přítomni: Dagmar Mocná, Jaroslav Kučera, Jiří Šubrt, Jan Hajič, Martin Potůček, Martin 
Hájek, Michal Kubát, Filip Láb, Michel Perottino 
Omluven: Jan Kysela 
 
Program 

1) Průběžná zpráva o uskutečňování programu za rok 2019 a bilance mezifakultní 
spolupráce 

2) Workshop o mezioborové spolupráci 
 
 
Ad 1) Průběžná zpráva o uskutečňování programu za rok 2019 a bilance mezifakultní 
spolupráce 
 RUK oznámil, že vzhledem k současně probíhajícímu národnímu a univerzitnímu 
hodnocení tvůrčí činnosti nebude vyžadovat průběžnou zprávu za jednotlivé Progresy za rok 
2019. Fakulty pouze předloží  rámcový přehled vynaložených finančních prostředků. 
 Vzhledem k tomu není nutné neodkladně aktualizovat data k mezifakultní spolupráci. 
Nicméně koordinátor programu rozešle počátkem roku přehled spolupráce k doplnění. 
Členové Rady se na svých fakult zjistí bilanci aktivit za rok 2019 a plány vzájemné 
spolupráce na rok 2020. 
 
Ad 2) Workshop o mezioborové spolupráci 
 Rada projednala námět doc. M. Hájka na uspořádání workshopu o mezioborové 
spolupráci, který byl diskutován již během října v elektronické konferenci. Rady se shodla na 
tom, že se jedná o užitečnou myšlenku, a projednala hlavní organizační záležitosti. Shodla se 
také na tom, že má smysl přizvat ke spolupráci Progres Q24, resp. IES. 
 Workshop se bude konat 20. nebo 21. ledna 2020 od 14:00 hod.; organizační výbor 
(M. Hájek, M. Potůček, J. Kučera + doktorand z ISS) připraví do konce listopadu stručný call 
for papers a osloví zvažované referenty. Bylo dohodnuto oslovit následující projekty jako 
možné příklady mezifakultní spolupráce v různých organizačních formách: 
- UNCE Centrum pro výzkum kolektivní paměti (realizováno 2012-2017): J. Vykoukal a M. 
Hájek 
- UNCE Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti (realizováno 
od 2018): H. Kubátová a někdo další (asi nejlépe PF nebo MFF) 
- Středisko žurnalistiky umělé inteligence, resp. jeho projekt Proměna etických aspektů s 
nástupem umělé inteligence (realizován od 2019): V. Moravec / F. Láb a někdo další (FEL 
ČVUT, Fakulta aplikovaných věd ZČU) 
- Centrum zdravotní ekonomie a managementu (společné pracoviště 3. LF a IES FSV UK). 
Nutno zjistit bližší podrobnosti a zájem o účast. 
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 Počítá se tím, že za každý projekt by s referátem / komentářem vystoupili vždy dva 
pracovníci různých oborů, aby mohly být zprostředkovány perspektivy a zkušenosti různých 
oborů. 
 
 
V Praze, 16. listopadu 2019 
 
zapsal: Jaroslav Kučera 
 
 
 

 


