
Zápis ze schůze Rady Progresu Jazyk v proměnách času, místa a kultury (Q10) 

6. března 2017, FFUK 

Přítomni: 

doc. Čermák, doc. Duběda, doc. Saicová Římalová, doc. Malá, doc. Pultrová, doc. Zemánek, 

doc. Skarnitzl, doc. Fried, tajemnice dr. Kratochvílová 

Omluven:  

doc. Giger 

 

Doc. Čermák zahájil schůzi a představil hlavní body programu. 

 

Hlasování per rollam 

Členové Rady hlasováním jednomyslně schválili výsledky hlasování per rollam (zápis o tomto 

hlasování je obsahem Přílohy 1).  

 

Rozpočet 

Doc. Čermák Radu seznámil s nejnovějšími informacemi od tajemníka FFUK o struktuře a 

čerpání rozpočtu – dojde k určitým organizačním změnám, které ale nezasáhnou velikost 

rozpočtu. Rada se změnami souhlasí. 

 

Vyhodnocení pracovních plánů a požadavků členů týmu 

Všechny formuláře byly pečlivě pročteny. 

3 lidé nereagovali ani na opakovanou výzvu o zaslání plánované činnosti a svých požadavků 

na případné hrazení cestovného, publikačních nákladů nebo pořádání konference. V tuto chvíli 

se tedy předpokládá, že dotyční nic nepožadují a v rozpočtu s nimi nebude počítáno. 

U finančních požadavků je možné vyhovět pouze tam, kde byla jasně stanovena částka, kterou 

dotyčný požaduje. 

 

Cestovné 

Zde je k dispozici dostatečná rezerva. Rada tedy navrhuje v této chvíli vyhovět všem 

oprávněným požadavkům, které splňují základní kritéria, v této chvíli není nutné snižovat 

částku ani v případě, že žadatel je i v dalším PROGRESu nebo má jen poloviční úvazek. 

Podmínkou však je, aby případný výstup byl připsán pouze PROGRESu 4. Je zároveň možné, 

že v příštím roce bude rozhodnutí jiné a bude vyplývat z aktuální finanční situace a z počtu 

požadavků v daném roce. V současném roce je dostatečný rozpočet i pro podporu terénního 



výzkumu (je opět možné, že v příštím roce bude nutno rozlišovat mezi cestami, které přinášejí 

okamžitý výstup, a těmi, které toto zaručit nemohou). 

Rezerva počítá i s tím, že se nové konference objeví v průběhu roku.  

 

Náklady na pořádání konferencí 

Není možné podpořit konference, které nemají dostatečně úzký vztah k lingvistice. 

V případech, kdy pořádána konference není čistě lingvistická, částka může být snížena. 

 

Publikační náklady 

Aby mohlo být požadavku (alespoň částečně) vyhověno, musí publikace vyjít v letošním roce. 

Všichni žadatelé o příspěvek na publikaci byli osloveni s dotazem, zda mohou garantovat 

vydání v roce 2017.  

Pro získání příspěvku na publikaci se mohou kvalifikovat pouze monografie. Rada se shodla, 

že podpora vydávání časopisů není prioritou, projekt podporuje výstupy, které mohou být 

dedikovány PROGRESu. 

 

Rozpočet – shrnutí 

Rozpočet se v této chvíli jeví jako dostačující. Všichni účastníci budou nyní informováni o 

výsledcích výběrového řízení, v některých případech bude vyžádáno doplnění informací. 

 

Program individuální plánované činnosti 

Informace se co do podrobnosti i obsahu liší, s čímž se samozřejmě počítalo. Vyskytly se však 

případy, kdy se plánovaná činnost jeví jako nedostačující. Zároveň není možné tolerovat, pokud 

účastník zcela ignoroval žádost o zaslání informací o plánované činnosti, a nezavázal se tedy 

k ničemu.  

Rada se shodla, že u účastníků, kteří mají vlastní individuální grant (např. GAČR), lze připustit, 

že se zaměří především na tento grant, protože tato aktivita rovněž prospívá fakultě 

 

SVV 

Doc. Čermák tlumočil informace od doc. Gigera, který byl ze schůze omluven. Projekty SVV 

byly zaslány na rektorát (z rozpočtu budou hrazeny úspěšné projekty VG, zbytek je určen takřka 

výhradně pro doktorandy). Doc. Giger předpokládá, že brzy přijde výzva pro lingvistické 

doktorandy, aby se ucházeli o prostředky např. na lingvistické konference. Rada vytvoří systém, 



který umožní tyto prostředky spravedlivě rozdělit. Rozpočet SVV byl z rozhodnutí UK lehce 

snížen (výpadek bude hrazen ze stipendijního fondu).  

 

Diskuse 

Doc. Pultrová se otázala, zda je v současné chvíli, možné zařadit do projektu nové osoby 

(doktorandy, externisty). Doc. Čermák soudí, že je možné je podpořit stipendii jako doktorandy; 

není-li toto možné, pak se zařazení do programu jeví jako problematické (rozpočet neumožňuje 

vytvoření úvazku čistě pro účely PROGRESu; složení týmu je pro tento rok považováno za 

definitivní). 

K přijímání doktorandů obecně poznamenávají doc. Pultrová a doc. Fried, že zde je možné 

očekávat větší fluktuaci na konci roku. Doc. Čermák navrhuje odložit tuto otázku až na 

podzimní jednání. 

Doc. Duběda navrhuje, že u nových požadavků na financování cesty na konferenci není nutné, 

aby vždy procházely plným schvalovacím řízením Rady. Koordinátor projektu a doc. Duběda 

tyto požadavky vyhodnotí na základě nyní dohodnutých kritérií. Kompletní Rada bude 

informována pouze u sporných případů a v situaci, kdy bude rozpočet již před vyčerpáním. 

Doc. Fried se otázala na financování budování databází, korpusů apod. Rada konstatovala, že 

tyto projekty bohužel podporovat nemůže, neboť se jedná o velké objemy peněz: infrastrukturní 

projekty jsou mimo možnosti PROGRESu. 

Doc. Malá se otázala na možnosti přesunů financí z materiálu a služeb například na cestovné. 

Rada se usnesla, že přesuny jsou možné mezi materiálem a službami, v ostatních případech by 

toto znamenalo nesmírnou administrativní zátěž, u konferencí navíc není pevně stanovená 

paušální částka na osobu, přesuny se tedy jeví jako extrémně náročné a nejsou žádoucí (jedinou 

výjimkou může být přesun z kolonky materiál a služby do kolonky cestovného – nikoli 

opačným směrem; tyto případy je ale třeba předem konzultovat). 

 

Zapsala: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 

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

 

 



PŘÍLOHA 1 

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ RADY PROGRESU 4 

16.–17. 1. 2017, PER ROLLAM, FORMOU E-MAILOVÉ KONFERENCE S KOPIEMI 

VŠEM ČLENŮM RADY 
 

Hlasovaní se zúčastnilo všech 9 členů rady: 

Petr Čermák, Tomáš Duběda, Mirjam Fried, Markus Giger, Markéta Malá, Lucie Pultrová, 

Lucie Saicová Římalová, Radek Skarnitzl, Petr Zemánek 

 

1) Rada Progresu 4 se vyjádří k níže uvedeným bodům formou hlasování per rollam. 

9 kladných hlasů, žádný záporný hlas, nikdo se nezdržel. 

Návrh byl schválen. 

 

2) Obsazení funkcí v radě Progresu 4: 

zástupce koordinátora: T. Duběda 

administrátor pro koordinaci SVV a koordinátor lingvistického projektu SVV: M. Giger 

zástupce pro spolupráci s dalšími Progresy: R. Skarnitzl 

tajemnice projektu: D. Kratochvílová  

9 kladných hlasů, žádný záporný hlas, nikdo se nezdržel. 

Návrh byl schválen. 

 

3) Rozpočet Progresu 4 na rok 2017 (v Kč) 
Materiál          400 000     

Cestovné          750 000     

konference          100 000     

Služby          200 000     

publikační náklady          200 000     

Rezerva          350 000     

CELKEM NEMZDOVÉ NÁKLADY      2 000 000     

  
mzdy (včetně odvodů)      3 815 616     

Rezerva          423 520     

CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY      4 239 136     

  
CELKEM      6 239 136     

 

9 kladných hlasů, žádný záporný hlas, nikdo se nezdržel. 

Návrh byl schválen. 

 

4) Pravidla pro účast v Progresu 4 na rok 2017 – viz přiložený soubor 

9 kladných hlasů, žádný záporný hlas, nikdo se nezdržel. 

Návrh byl schválen. 

 

 

 

 

 

 


