
Progres 4 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury 

Pravidla pro účast v projektu a čerpání rozpočtu (2017) 

 

1. Účast v projektu – obecně 
 Stručný popis projektu: http://hrc.ff.cuni.cz/progres/ 

 Účastníci projektu: vybraní pracovníci FÚ, KJBS, KSES, ÚAJD, ÚBS, ÚBVA, ÚČJTK, ÚGS, ÚJKN, LING, 

ÚRS, ÚŘLS, ÚSJ, ÚTRL, ÚVES. 

 Trvání projektu: 2017–2021. 

 Rada projektu: je odpovědná za obsahové a finanční řízení projektu. Složení rady je uvedeno na 

stránce projektu. 

 Činnost: samostatná nebo týmová výzkumná práce v duchu zaměření projektu. Vítána je 

spolupráce napříč katedrami. Účastníci mohou spontánně utvářet pracovní skupiny, projekt však 

nemá kromě rady žádné další formální hierarchické stupně. 

 Související projekty: 

o studentské vnitřní granty s lingvistickou tematikou (soutěž pro rok 2017 již proběhla), 

o doktorandská stipendia z prostředků SVV (bude upřesněno). 

 Do 15. 2. 2017 zašlou účastníci předběžný plán činnosti pro rok 2017 tajemnici Progresu 4 Daně 

Kratochvílové na přiloženém formuláři v této struktuře: 

o jméno účastníka / jména účastníků v případě týmové práce, 

o heslovitý popis činnosti, 

o plánované publikace. 

 Sledované výstupy: každoroční výkaz publikační činnosti (kategorizovaný podle aktuálně platné 

metodiky) a dalších aktivit. Je třeba uvést i rukopisy, publikace zaslané k posouzení a publikace 

v tisku. Očekává se standardní publikační výkon. 

 Znění dedikace: 

o CS: Tato studie (monografie/výzkum atd.) vznikla za podpory projektu Univerzity Karlovy 

Progres č. 4, Jazyk v proměnách času, místa, kultury. 

o EN: This study (book/research etc.) was supported by the Charles University project 

Progres 4, Language in the shiftings of time, space, and culture. 

o FR: La présente étude (livre/recherche etc.) a bénéficié du soutien du projet de l'Université 

Charles « Progres 4 : Le langage dans les changements de temps, d'espace et de culture » 

 Dvojnásobná dedikace je možná. Pokud druhý projekt (např. grant GAČR) dvojnásobnou dedikaci 

neumožňuje nebo ji považuje za problematickou, lze dedikaci Progresu vynechat. 

 Je však třeba vždy uvést příslušnost autora k FF UK. 

2. Čerpání rozpočtu – obecně 
 Kromě mzdových prostředků, které budou u každého účastníka v roce 2017 tvořit pevnou součást 

mzdy, zahrnuje rozpočet také materiální náklady, cestovné, náklady na pořádání konferencí, 

služby a publikační náklady. 

 Všechny výdaje by měly souviset s řešením projektu a jeho vykazovanými výstupy. Finance slouží 

účastníkům projektu a nejsou přenosné na jiné osoby. 

 Účastník, který výdaje uplatňuje, je povinen dodržet všechny fakultní předpisy (náležitosti 

účetních dokladů, povinnost objednávat počítačovou techniku přes LVT, povinnost fakultní 

evidence knih, termíny na konci roku apod.). 

 Všechny výdaje musí být předběžně schváleny: 

o U materiálu a služeb je třeba zaslat návrh tajemnici Progresu 4 a počkat na schválení. 

o U ostatních položek posuzuje návrhy rada Progresu 4. 

http://hrc.ff.cuni.cz/progres/


 U materiálu a služeb lze prostředky vzájemně přesouvat (v rámci přidělené částky a po schválení 

tajemnicí Progresu 4). 

 U schválených výdajů připraví účastník vyúčtování (pokladní vyúčtování, průvodku faktury atd.) 

a předá je k podpisu a evidenci tajemnici Progresu 4. 

 V průběhu roku může dojít ke změnám rozpočtu. 

 Pokud má člen týmu na fakultě pouze částečný úvazek (poloviční, třetinový apod.), i jeho podíl na 

činnosti Progresu je dílčí a má nárok na polovinu, třetinu apod. částek uvedených v tomto 

dokumentu. 

3. Materiální náklady 
 Odborná literatura, kancelářské potřeby, zařízení pro výzkum, počítačová technika. 

 Na jednoho účastníka připadá pro rok 2017 v průměru 6 tis. Kč (při účasti ve dvou Progresech 

polovina této částky). 

 Skupiny účastníků se mohou podle potřeby dohodnout na společném čerpání, které umožní 

i zakoupení dražších položek. 

 V případě nejasností je možné kontaktovat radu Progresu 4. 

4. Cestovné 
 Účast na domácích či zahraničních konferencích s příspěvkem (ústním nebo posterovým). 

 Vzhledem k omezenému rozpočtu nepočítáme s podporou pasivní účasti na konferencích ani 

studijních pobytů. 

 Podle velmi přibližného odhadu umožňuje rozpočet, aby v roce 2017 vyjel zhruba každý druhý 

účastník na průměrně nákladnou evropskou konferenci. Dražší konference sníží celkový počet 

cest, levnější konference jej naopak zvýší. V dalších letech přihlédneme u každého účastníka 

k počtu již absolvovaných cest. 

 Do 15. 2. 2017 mohou účastníci zasílat předběžné návrhy cest pro rok 2017 tajemnici Progresu 4 

Daně Kratochvílové na přiloženém formuláři. 

 Rada Progresu 4 návrhy posoudí. 

 Návrhy bude možné posílat i následně v průběhu roku podle aktuálně vyhlášených konferencí. 

5. Náklady na pořádání konferencí 
 Rozpočet umožní poskytnout již v prvním roce projektu příspěvek na pořádání několika málo 

konferencí. 

 Do 15. 2. 2017 mohou účastníci zasílat předběžné návrhy konferencí pro rok 2017 tajemnici 

Progresu 4 Daně Kratochvílové na přiloženém formuláři. 

 Rada Progresu 4 návrhy posoudí. 

6. Služby 
 Služby na fakturu, překlady a korektury článků, tisk posterů. 

 Na jednoho účastníka připadají pro rok 2017 v průměru 3 tis. Kč (při účasti ve dvou Progresech 

polovina této částky). 

7. Publikační náklady 
 Náklady na vydání vědeckých monografií. 

 Do 15. 2. 2017 mohou účastníci zasílat předběžné návrhy publikačních nákladů pro rok 2017 

tajemnici Progresu 4 Daně Kratochvílové na přiloženém formuláři. 

 Rada Progresu 4 návrhy posoudí. 


