
Zápis ze schůze Rady PROGRESu Q10 ze dne 27. 9. 17 

Přítomni: doc. Petr Čermák, doc. Tomáš Duběda, doc. Mirjam Fried, doc. Petr Zemánek, doc. Lucie 

Saicová Římalová, doc. Lucie Pultrová, doc. Markéta Malá, doc. Radek Skarnitzl, doc. Markus Giger, 

tajemnice dr. Dana Kratochvílová 

Doc. Čermák zahájil zasedání. 

Stav čerpání rozpočtu 

Podklady dostali členové předem, Rada se shodla, že část financí bude využita na odměny pro členy 

PROGRESu. Rada se shodla na postupu, jak bude hodnocena činnost členů, od níž se bude odvíjet 

případná odměna (bude vyhotoven formulář, kde členové popíší svou činnost za r. 2017, tyto 

formuláře budou následně vyhodnoceny). 

Byla nastolena otázka, zda od příštího roku přijmout do projektu postdoky. K této věci se Rada ještě 

vrátí – při rozhodování budou důležité následující skutečnosti: 

- konečný stav letošního rozpočtu; 

- výdaje plánované na příští rok; 

- pracovněprávní rozměr přijímání takových členů; 

- stanovení kritérií pro výběrové řízení. 

Rada se shodla na tom, že v příštím roce bude vyčleněna určitá část rozpočtu přímo na nákup 

lingvistických knih pro centrální knihovnu. 

Dále bylo rozhodnuto, že DPP nebudou z PROGRESu propláceny. 

Personální změny 

Bude třeba ověřit, zda u všech členů PROGRESu stále trvá jejich pracovní poměr a ve stejné podobě 

jako na začátku roku. Vedoucí kateder tyto věci většinou doc. Čermákovi nenahlašují. 

Přesuny mezi kategoriemi: 

- Ve chvíli, kdy si někdo udělá doktorát, bude automaticky posunut o třídu výš 

- Členy, kteří přešli na DPP, bude nutno vyloučit 

- Potenciální členky PROGRESu, které byly na mateřské dovolené, budou automaticky 

nahrazovat členy, kteří za ně po dobu mateřské dovolené zaskakovali a byli také v PROGRESu 

- Případné rozšiřování / snižování počtu členů bude rozhodnuto na základě vyhodnocení 

činnosti členů dosavadních 

SVV 

Podklady dostali členové Rady předem. Doc. Giger stručně shrnul situaci. Dva velké vnitřní granty se 

reálně nerealizují, nečerpají se tedy částky, s nimiž bylo od počátku v rozpočtu počítáno. 

Bylo schváleno, že případné přebytky budou vyplaceny jako odměny za publikace. 

Závěry 

Členům Rady bude odeslán návrh formuláře, který bude sloužit jako podklad k hodnocení činnosti. Po 

jeho schválení bude rozeslán k vyplnění členům PROGRESu. Na jeho základě pak bude rozhodnuto o 

rozpočtu na r. 2018. 

Zapsala: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 



Za správnost: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


