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Zápis z porady Rady programu Q18 ze dne 2. října 2020 
 
 
Přítomni: M. Hájek, J. Hajič, R. Holanová, J. Kučera, M. Perottino, J. Šubrt 
Omluveni: J. Kysela, M. Potůček, M. Kubát,  F. Láb 
 
zasedání se konalo online 
 
 
Program: 
 
1) Organizační záležitosti 
2) Program Progres – stav a perspektivy 
3) Bilance mezifakultní spolupráce a její další rozvíjení 
4) Interdisciplinární seminář 20. 1. 2020 – vyhodnocení 
5) Kritéria pro odměňování vynikající výsledků z prostředků koordinátora (interní část 
zasedání pro členy rady z FSV) 
 
 

Ad 1. Organizační záležitosti 

 
Prof. Kučera představil a přivítal PhDr. Radku Holanovou, Ph.D., novou členku Rady 
programu Q18 za Pedagogickou fakultu UK. 
 
Informoval o nutnosti svolat dle pravidel programu ještě jednu poradu Rady Q18, 
pravděpodobně na konci listopadu. Ta by se věnovala přípravě zprávy o programu, pokud se 
bude odevzdávat. Dle aktuálních zpráv z RUK je to pravděpodobné. 
 
Shrnul poslední hodnocení programu, které bylo bez připomínek a umožnilo získat 
zapojeným fakultám bonusy za spolupráci. 
 
 
Ad 2. Program Progres – stav a perspektivy 

 
Prof. Kučera informoval členy rady o chystaném setkání koordinátorů stávajících programů 
Progres s prorektorem pro vědeckou činnost v druhé polovině října. Na setkání se bude 
diskutovat pokračování programu Progres po roce 2021. Koordinátoři by měli být seznámeni 
s aktuální přípravou nové koncepce základního institucionálního financování vědy na UK. 
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Členy rady pak v souvislosti s přípravou nové koncepce vyzval k zmapování aktuální 
spolupráce v Progresu Q18 a zamyšlení se nad tím, co se povedlo a co naopak ne.  
 
Doc. Šubrt informoval radu o strukturální změně na FHS. Pracoviště Historické sociologie 
bylo nově zahrnuto pod katedru sociologie. Vyjádřil rovněž zájem pokračovat ve spolupráci i 
v novém programu. 
 
 
Ad 3. Bilance mezifakultní spolupráce a její další rozvíjení 

 
Prof. Kučera poděkoval za doplnění materiálu k mezifakultní spolupráci, který bude sloužit 
jako podklad pro vypracování průběžné zprávy za program. Po zapracování všech zaslaných 
informaci bude materiál aktualizován a znovu rozeslán.  
 
 
Ad 4. Interdisciplinární seminář 20. 1. 2020 - vyhodnocení 

 
Prof. Kučera vyzval členy rady, kteří se zúčastnili interdisciplinárního semináře, k jeho 
vyhodnocení. Bohužel s ohledem na velký časový odstup nebylo vyhodnocení příliš rozsáhlé. 
Členové rady ocenili prezentace přítomných a prof. Kučera uvedl, že je škoda, že se nemohl 
nakonec zúčastnit nikdo z Institutu ekonomických studií, což by mohlo napomoci užší 
spolupráci mezi pracovišti Q18 a IES. Proběhla krátká diskuse o pokračování seminářů. 
Členové rady se shodli na možném pokračování na jaře, které by bylo možné spojit i 
s přípravou nástupce současného Q18. 
 
 
Ad 5. Kritéria pro odm ěňování vynikající výsledků z prostředků koordinátora (interní 
část zasedání pro členy rady z FSV) 
 
Přítomní členové rady za FSV souhlasili s použitím stejných postupů pro stanovení odměn 
z prostředků koordinátora jako v loňském roce. Pouze byla doplněna možnost nominovat i 
výsledky online first, pokud už mají identifikátor DOI. Rovněž proběhne aktualizace 
formulářů, aby nominace zahrnovaly všechny potřebné informace k jejich posouzení. Prof. 
Kučera seznámil přítomné s harmonogramem. Sběr bude zahájen 16.10. Po ukočení sběru 
3.11. budou připraveny podklady pro hodnocení nominací. 
 
 
V Praze dne 16. října 2020 
 
Zapsala: Eva Horníčková 
Vidi: Jaroslav Kučera 
 


