
Zápis ze schůze Rady PROGRESu Q10 

7. prosince 2018 

Přítomni: 

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

Římalová, doc. Tomáš Duběda, doc. Petr Čermák, doc. Mirjam Fried, doc. Petr Zemánek, tajemnice 

dr. Dana Kratochvílová 

 

Doc. Čermák zahájil schůzi a představil její program. 

Rozpočet 2018 a plány na r. 2019 

Dr. Kratochvílová a doc. Čermák shrnuli čerpání rozpočtu za r. 2018 a představili plány na r. 2019. 

Tyto plány vycházejí z požadavků obsažených ve formulářích, které odevzdali členové týmu v 

listopadu 2018. V následné diskusi bylo navrženo krácení některých částek a plán jako celek byl pak 

schválen. 

Hodnocení činnosti za r. 2018 

Doc. Duběda představil kritéria hodnocení a jeho výsledky. Proběhla diskuse o sporných případech a 

bylo dosaženo konsensu ohledně hodnocení i způsobu vyrozumění členů. Byl schválen postup pro 

určování odměn s ohledem na hodnocení činnosti.  

V rámci hodnocení proběhla i kontrola, zda vše, co členové loni uvedli ve formulářích s publikační 

činností, bylo skutečně v OBD připsáno PROGRESu Q10. V několika případech bylo zjištěno chybějící 

financování, tyto případy budou řešeny individuálně a bude požadována okamžitá náprava. 

Přestup členů 

Rada obdržela dvě žádosti od členů, kteří byli souběžně ve dvou PROGRESech, o přestup pouze 

k PROGRESu Q10. Tyto požadavky byly schváleny. 

Výběrové řízení na notebooky 

Doc. Čermák a dr. Kratochvílová seznámili Radu s výsledky výběrového řízení, v jehož rámci budou 

zakoupeny notebooky pro lingvistický výzkum.  

Bonifikace 

Doc. Duběda představil nová kritéria pro přiznání platové bonifikace, která by odrážela publikační 

činnost za poslední roky, neboť původní se již jeví jako zastaralá. Rada s tímto návrhem souhlasí. 

Různé 

Doc. Duběda stručně shrnul některé sporné záležitosti, které byly řešeny v průběhu roku a byly 

konzultovány s Radou (podpora placených publikací, DPP, podpora monografií a její chápání). 

SVV 

Doc. Giger shrnul čerpání v rámci SVV a rozdělení rozpočtu. 

 

Zapsala: 



Dr. Dana Kratochvílová 

Za správnost: 

Doc. Petr Čermák 

 

 


