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V Praze dne 18. 3. 2019 

Č. j.: 2019UKFF04342 

 

 

Věc: Poskytnutí informace 

 

 

Vážený pane

 

dne 12. 3. 2019 obdržela Filozofická fakulta Univerzity Karlovy prostřednictvím elektronické 

pošty na e-mailovou adresu Podatelna@ff.cuni.cz žádost  jehož jste 

místopředsedou, o poskytnutí informace dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou evidujeme pod č. j. 

2019UKFF04077. 

 

Konkrétně spolek žádal o: 

1) všechny bilanční zprávy programů finančních projektů na podpory vědy a výzkumu 

Q07, Q08 a Q09 Progres za období roků 2017-2018, 

2) veškeré podkladové materiály užité k vytvoření bilančních zpráv dle bodu 1) žádosti, 

3) zápisy z jednání rady Progres 

a) programu Q07 (2. března 2017; 27. listopadu 2018; 7. února 2019), 

b) programu Q08 (28. března 2017; 6. března 2018; 16. října 2018), 

c) programu Q09 (11. května 2017; 16. května 2018; 21. února 2019), a 

4) podkladové materiály k jednání jednotlivých rad dle bodu 3) žádosti. 

 

V zákonné lhůtě Vám poskytuji v příloze na adresu uvedenou v žádosti tyto žádané informace: 

1) Průběžná zpráva o uskutečňování programu Progres Q07 za rok 2017, 

2) Bilanční zpráva o uskutečňování programu Progres Q07 za období roků 2017-2018, 

3) Zápis z 1. zasedání rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“ ze 

dne 2. 3. 2017, 
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4) Zápis z 6. zasedání rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“ ze 

dne 27. 11. 2018, 

5) Zápis ze 7. zasedání rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“ 

ze dne 7. 2. 2019, 

6) Průběžná zpráva o uskutečňování programu Progres Q08 za rok 2017, 

7) Bilanční zpráva o uskutečňování programu Progres Q08 za období roků 2017-2018, 

8) Zápis z jednání rady Progres Q08 Český národní korpus ze dne 28. 3. 2017, 

9) Zápis z jednání rady Progres Q08 Český národní korpus ze dne 6. 3. 2018, 

10)  Zápis z jednání rady Progres Q08 Český národní korpus ze dne 16. 10. 2018, 

11)  Průběžná zpráva o uskutečňování programu Progres Q09 za rok 2017, 

12)  Bilanční zpráva o uskutečňování programu Progres Q09 za období roků 2017-2018, 

13)  Zápis ze schůze Rady Progresu Q09 ze dne 21. února 2019. 

 

Ohledně Vámi požadovaných podkladových materiálů k vytvoření bilančních zpráv dle bodu 

1) žádosti sděluji, že tyto materiály jsou založeny na podkladu informací obsažených zejména 

v Osobní bibliografické databázi a v účetním systému FF UK. V případě, že požadujete jinou 

informaci, pak Vás vyzývám dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o její upřesnění. 

 

Ohledně Vámi požadovaných podkladových materiálů k jednání jednotlivých rad dle bodu 3) 

žádosti sděluji, že takové materiály, pokud existují, jsou začleněny do zápisů z jednání. 

 

K požadavku na poskytnutí zápisů z jednání rady Progresu Q09 ze dne 11. 5. 2017 a ze dne 

16. 5. 2018 sděluji, že zápisy z těchto jednání nebyly vytvořeny. 

 

 

S pozdravem 

 

 

                           děkan 

 

 



o """ , , 

PRUBEZNA ZPRAVA 
o uskutečňování programu Progres za rok 2017 

-· .. ·-· -- -

• Kód programu: Q07 

Název programu: Centrum pro studium středověku 

Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora): 

Filozofická fakulta 

LKoordinátor:

A. Stručný souhrn o realizaci programu, výběr významných výsledků 
Stručně shrňte realizaci programu v r. 2017 (předpokládaný rozsah cca 1-5 stran A4), s důrazem na dosažené 
výsledky (nikoli na popis činností). Zmiňte průběh případné mezifakultní nebo zahraniční spolupráce, dále 
případné schváfené změny ve složení rady programu nebo změny ve výčtu klíčových účastníků programu, kteří 
nejsou členy rady programu (viz část 8 přihlášky programu). Uveďte termíny jednání rady programu v roce 
2017. 
Dále zmiňte vybrané nejvýznamnější publikační výstupy (popř. i jiné výsledky) programu; u jednotlivých 
výsledků může být připojen i krátký komentář přibližující obsah/význam daného výsledku. Uvádějte jen 
výsledky publikované nebo přijaté k publikaci v roce 2017; výsledky, které byly v r. 2017 pouze přijaty 
k publikaci, opatřete poznámkou. U každého výsledku uveďte plnou citaci, případně i odkaz na fulltext. 
U společných programů vyznačte, které výsledky vznikly v rámci mezifokultní spolupráce. Výsledky zde 
uvedené musí být evidovány v celouniverzitní verzi aplikace 0 80 (výjimkou j sou pouze výsledky přijaté 

k publikaci a výsledky fakult I VŠ ústavů, které nedisponují celouniverzitní verzí OBD)_ 

Těži štěm práce Progresu Q07, který j e na rozdíl od dalších uskupení v rámci této platformy na FF UK vědecko

organ izačním spo l ečenstvím novým, byl v průběhu roku 2017 ve s hodě s profilací proj ektu komplexní a 
interdisciplinární p řístup ke studiu středověku s co nejplněj š ím využitím vědeckého, výukového, 
orga nizačního a institucionálního potenciálu FF UK. To ve stávajících fakultních podmínkách představovalo 

projektový obsah v mnohém ohledu novátorský. Vzhledem na první rok existence Progresu Q07 je p ř itom 

přiro zené, že řada rozpracovaných publikačních výstupů a připravovaných konfe renčních akt ivit bude 
realizována teprve v roce 2018. I< nejvýznačnějším budou náležet příprava a organizace "Special Thematic 
Strand: Memory'' pro lnternational Medieval Congress 2018, University of Leeds, 2.- 5. 7. 2018 a př íprava 

15th Annual Meeting of the European Society for Textual Scholarship: " Editor as Autho r, Autho r as Editor" , 
Praha, FF UK, 15.-17. ll. 2018, obojí v gesci Lucie Doležalové a Jana Čermáka a za účasti řa dy medievi stů z FF 
UK). 

Ve shodě s prof ilem projektu se podařilo naplnit zejména tyto priori tní cíle: 1. poskytnout všestrannou, tedy 
nejen fina nční, ale i odbornou, logistickou a morální podporu organi zaci vědeckého života na poli 
i nterd iscipl iná rně pojaté medievistiky; 2. zorganizovat účinnou a intenzivní spolupráci spec ialistů z různých 
oborů (především latinské, staroseverské, anglické, hebraist ické a arabi stické medievistiky, dějin umě ní, 

histo ri e, po mocných věd historických, religionistiky, archeologie a dalších oborů) v plné šíř i od tradič n ích 

disciplín a postupů až po ty nejmodernějš í, jako je např. prudce se rozvíjející a badatelsky i pedagogicky 
nesm írně produkt ivní oblast digital humaníties ( č le n Progresu Q07   byl kooptován za čl ena 

výkonného výboru nově založené České asociace pro digitální humanit ní vědy CzADH (czadh.cz), která se 
vzápětí stala členskou orga nizací European Assocíation for Dígítal Humanities {EADH); 3. ve vysoké možné 
míře takto založenou domácí spolupráci institucio ná lně i personálně provázat se spoluprací 
intern acionalizačn í; 4. posílit odborný zájem o problematiku středověku mezi mladšími kolegy (včetně 

postdoků), doktorandy a pregraduálními studenty FF UK. Součást í n apl ňová ní těchto cíl ů bylo i věcné a 
diplomat ické úsilí o prolamování bariér mezi trad ičn ím poj etím medievistiky vycházející z pa rad igmatu 
historických věd a jejím pojet ím interdisciplinárním (v rámci bodu 2) a úzká součinnost s SVV (v rámci bodu 
4). 
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Rada se v roce 2017 sešla v následujících termínech: 2. března, 7. června, ll. října a 7. prosince. V radě 
programu nedošlo v roce 2017 k žádným změnám, ale plánovány jsou pro rok 2018. Tyto změny, které 

momentálně čekají na schválení RUK, jsou motivovány v jednom případě osobním rozhodnutím členky, která 

bude v zájmu kontinuity činností nahrazena kolegyní z téhož oboru i katedry. Ve dvou dalších případech jde 

o kooptaci, tj. rozšíření rady v zájmu lepšího provázání oborů podílejících se na interdisciplinární spolupráci 

(s důrazem na historické vědy, skandinavistiku a nově založenou fakultní medievistickou řadu Médium). 

Výběr z nejvýznamnějších publikačních výstupů a dalších výsledků programu: 

Publikované výsledky (výběr): 
BAŽIL, Martin. La mémoire de Ia citation. Teneur littérale et évocation implicite dans les centons virgiliens 

de I' Antiquité tardive, in: Varium et mutabile. Mémoires et métamorphoses du centon dans I'Antiquité, vyd. 

Daniel Vallat- Florence Garamboís-Vasquez, Saint-Étienne, Presses de I'Université de Saint-Étienne 2017, s. 

34-44. 

BAŽIL, Martin. "Karel IV. jako sluha Antikristův? Obraz císaře v pozdněstředověké masopustní hře Des 
entkrist vansacht, in: Karel IV. a Emauzy: Liturgie- obraz- text, vyd. Klára Benešovská- Kateřina Kubínová 

-Václav Čermák- Daniel Soukup, Praha, Artefactum 2017, s. 282-297. 

BAŽIL, Martin. Textu s a metafora textu jako tkaniny/tkaní v antice a u Komenského, in: Ex definitione. 
Pansofické pojrrJY J. A. Komenského a jejích dobové kontexty, vyd. Lenka Řezníková- Vladimír Urbánek, 

Praha, Filosofia 2017, s. 267-287. 

BOBKOVÁ, Lenka. "Die Verhandlungen zwischen Bohmen, Polen, dem Deutschen Orden und Ungarn in 
Trentschin und Visegrád im Jahre 1335".1n: FLEMMING, Stephan- KERSKEN, Norbert. Akteure 
míttelalterlicher Auftenpolitik: Oas Beispiel Ostmitteleuropas. 1 vyd. Marburg: Herder- lnstitut 
fl.ir historische Ostmitteleuropaforschung, 2017, Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 35, s. 93-112. 

BURGAZZI, Riccardo. Franciscus de Mayronís, Tractatus de passíone Domini. Critical edition and studies. 1 
vyd. Milana: Prospero Academia, 2017. Jl filo/ogico, 1. 309 s. 

CIGLBAUER, Jan. "K dějinám hudby na kolejích pražské univerzity v jejím nejstarším období". Studia 
Mediaevalia Bohemíca, 2017. 

CIGLBAUER, Jan- GANCARCZYK, Pawet. "Manuscript RC 4 from the Silesian Museum in Opava and an 

Unknown Song by Petrus Wilhelmi de Grudencz". Muzyka, 2017, 62 (2), 99-105. 
ČERMÁK, Jan- TICHÝ, Ondřej. 

11
Consonant cluster reduction and change of language type : structural 

obse rvations on phonotactic modification from Old to Middle English". ln : KIJAK, Artur- tECKI, Andrzej M. 

- NYKIEL, Jerzy. Current Developments English Historical Linguistics. Studies in 

Honour of Rafat Molencki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2018, s. 307-326. 

DOLEŽALOVÁ, Lucie. "Measuring the Measuring Rod: Bible and Parabiblical Texts within the History of 

Medieval Literature," in: lnterfaces: Journal of Medieval European Literatures 4 (2017): 39-58. fulltext: 

https://riviste.unimi.it/interfaces/artide/view/7692/8993 
HORÁK, Jan- KLÍR, Tomáš. "Pedogenesis, pedochemistry and the functional structure ofthe Waldhufendorf 

field system of the deserted medieval village Spi ndelbach, the Czech Republic". lnterdiscípfínaria 
Archaeologica- Natural Sciences in Archaeo/ogy, 2017, 8 (1), 43-57. 

HORÁK, Jan- JANOVSKÝ, Martin- HEJCMAN, Michal. "Soil geochemistry of medieval arable fields in 

Lovětín near Třešť, Czech Republic". Catena, 2017, 162 (March), 14-22. 

IVÁNKOVÁ, Markéta. "Staroseverské rytířské ságy a j ejich proměny". Svět literatury, 2017, 27 (56), 73-86. 

KLÍR, Tomáš. "Procesy pustnutí, válečné škody a tzv. sociální úhory: Chebsko v pozdním středověku". 
Archaeologia Historica, 2017,42 (2}, 713-743. 

KLÍR, Tomáš- HŮRKA, Martin- JANKA, Wolfgang- VODÁKOVÁ, Dana- PÁTKOVÁ, Hana. Knihy chebské 
zemské berně z fet 1438 a 1456. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2016. Libri Civitatis, 10. 

712 s. 

KORECKÁ, Lucie. 11Óélin stoyttist í j6rélina niour: Magie and Myth in the Faroese Ballads". Arv. Scandínavian 
Yearbook of Fofkfore, 2017, 73, 91-113. 

KOZÁK, Jan. "Psychede!ický rituál". ln : TYLŠ, Filip. Fenomén psychedelíe.l vyd. Praha: dybbuk, 2017, s. 21-

28. 
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KRÁLOVÁ, Kristýna- KRÁLOVÁ, Magda et al. Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé 
literatuře. 1 vyd. Praha: Herrmann & synové, 2017.319 s. 
OTIOVÁ, Michaela- MUDRA, Aleš- RAK, Petr. Mýtus Ulrich Creutz: vizuální kultura v Kadani za Jana 
Hasištejnského z Lobkowicz {1469-1517). Litoměřice : Univerzita Ka rlova, Filozofická fakulta, 2017. 280 s. 
OTIOVÁ, Michaela. "Pieta z Jihlavy: Možnosti a meze dosavadních přístupů ke "krásné Pietě"," in: Piety 
krásného slohu. Olomouc, 2017. s. 13-32. 
PACOVSKÝ, Ka rel. "Doslov: Panovník na prahu nové doby, Alfred Kohler a česká historiografie". ln: Kohler, 
Alfred: Ferdinand I. (1503-1564): Kníže, král a císař. České Budějovice: Veduta, 2017, [Koruna, 6], s. 259-
283. 
KOHLER, Alfred. Ferdinand I. (1503-1564}: Kníže, král a císař. Překlad Karel Pacovský. České Budějovice : 
Veduta, 2017. [Koruna, 6]. 360 s. ISBN 978-80-88030-25-6. 
PACOVSKÝ, Karel. "Úloha svatojiřských abatyší při korunovacích českých královen". Folia His torica 
Bohemíca, 2.017, 32 (1-2), 151-178. 
PÁTKOVÁ, Hana. Script in town books in late medieval Bohemia. Budapest: L'Harmattan, 2017. 208 s. 
SLÁDEK, Pavel. "Jacob Neusner a studium rabínské literatury formativního období". Religio. Revue pro 
religionistiku, 2017, 25 (1), 85-98. 
ŠVEC, Michal. " Kalevala I s Not Dead! Literární adaptace kalevalských mýtů na pře lomu tisíciletí" . PLAV: 
měsíčník pro světovou literaturu, 2.017 (10), 15-18. 

Výsledky přijaté k publikaci (výběr): 
ADÁMKOVÁ, lva. "Marta či Marie- mezi životem aktivním a kontemplativním. Pojetí práce u Bernarda 
z Clairvaux" Studia theologica, 2018. 
ADÁMKOVÁ, lva. "Kostel Panny Marie na Pražském hradě v nejstarších latinských pramenech" in: Kostel 
Panny Marie na Pražském hradě. Dialog nad počátky křesťanství v Čechách, Nakladatelství Lidové Noviny. 
Prameny české historie, 2018. 
BAŽIL, Martin. Pozdněontické vergiliovské centony. Praha: Hermann a synové, 2018. 
BOBKOVÁ, Lenka - Tomáš Velička- Mlada Holá - Jan Zdichynec. Johann von Gorlitz, der dritte Sohn Kar/s 
IV. (1370-1396), Gorlitz 2018. 
BOBKOVÁ, Lenka, "Duchovní rádci Jana Zhořeleckého," in: Dana Dvořáčková - Jana Zelenka, Dvůr a církev 
v českých zemích středověku, s. 101-110. 
ČERMÁK, Jan. Béowulf. 2., rozšířené a pře pracované vyd. Praha: Jitro, 2018. 
DOLEŽALOVÁ, Lucie. "Moving Lists: Enumeration between Use and Aesthetics, Storing and Creating." ln : 
Moving Words: Literacies, Texts and Verba! Communities oj the Nordic Midd/e Ages, eds. Amy Mulligan a 
Else Mundal, Acta Scandínavica (Turnhout : Brepols) 
ŽONCA, Milan. "" ... and order was upset": Easter, the Eucharist, and the Jews of Prague, 1389," in: The 
Medieval Roots oj Antisemitísm. Continuities and Discontinuities jrom the Middle Ages to the Present Day. 
Eds. Jonathan Adams- Cordelia HeB, Londýn: Routledge, 2018. 

Další výsledky - organizace konferencí a workshopů: 
BAŽANT, Vojtěch - ŠORM, Martin. Středověká komika a vážnost. Konference. FF UK, Praha, 2017. 
BOUKAL, Jan- MALÝ, Jan. Šlechta a města ve středověku : Jednodenní studentské kolokvium u příležitosti 
výročí 500 let od uzavření Svatováclavské smlouvy. Konference. FF UK, Praha, 2017. 
DOLEŽALOVÁ, Lucie- TICHÝ, Ondřej. Methodologies in Digital Humanities (Text Encoding lnitiative Public 
Day). Workshop. Praha, 2017. 
DOLEŽALOVÁ, Lucie - TICHÝ, Ondřej - HALTRICH, Martin. Digital Editing of Medieva l Manuscripts: 
Paleography, Codicology, Philology. Workshop. Klosterneuburg, 2017. 
DOLEŽALOVÁ, Lucie- TICHÝ, Ondřej. Digital Editing of Medieval Manuscripts: Creating a Library of Digitally 
Edited Medieval Texts 2017. Workshop. Praha, 2017. 
DOLEŽALOVÁ, Lucie- TICHÝ, Ondřej. Beyond Editing: Advanced Solutions and Technologies. Workshop. 
Praha, 2017. 
SOUKUP, Daniel - ČERMÁK, Jan: "Středověk v textech- Jak z literatury udělat pramen". Konferenční panel. 
11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13. září 2017. 
TICHÝ, Ondřej- DOLEŽALOVÁ, Lucie- STELLA, Francesco. Digital Editing of Medieva l Manuscripts: 
Encoding, Tagging and Online Publishing. Workshop. Siena, 2017. 

3 



B. Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků 
Vyplňte bílá pole v tabulkách. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za desetinnou čárkou). Pod 
tabulky je možné uvést komentář k výdajům. 

Prostředky na realizaci programu (tis. Kč) 
- -

a Poskytnuté prostředky bez bonifikace 6155 

b Bonifikace mezinárodní spolupráce 134 

c Prostředky převedené z FÚUP 2016* o 
d Součet (a + b + c) 6 289 

. v . * uveďte, jen pokud byly do roz poctu programu prevedeny prostredky z FUUP 2016 

Přehled vynaložených finančních prostředků (tis. Kč) 

Typ výdajů Částka 

e Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody) 2 900 

f Stipendia 277 

g Provozní náklady a služby 1567 

h Doplňkové a režijní náklady 1231 

i Investice o 
j FÚ UP 2017 {prostředky převedené v r. 2017 k využití v r. 2018) 314 

k 1 Celkem** 6289 
-c~ ·-

** částka uvede ná v tomto řádku musí být totožná s částkou uvedenou v řádku d, VI Z t a bulka výše 

C. Vyjádření k připomínkám uvedeným v souhrnném oponentním posudku k přihlášce programu 

- týká se pouze programů Q13 a Q341 

D. Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující hodnotu 
stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2

, který byl pořízen 
z finančních prostředků na program 
V případě, že byl v roce 2017 takovýto majetek pořízen~ uveďte do tabulky vždy název přístroje a cenu v tis. Kč 
(bez DPH). 

Název přístroje Cena (v tis. Kč, bez DPH) 

1 U ostatních programů, u nichž byly v oponentním posudku k přihlášce obsaženy připomínky či doporučení, 
b ude vypořádá ní těchto připomínek (doporučení) součástí bilanční zprávy předkládané po druhém roce 
rea lizace programu. 
2 Tj. a ktuá l ně v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH. 
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Podpis koordinátora programu, datum podpisu: 
2 ·~ . Z. ·z.c /P 

' '''''"'''''" 

Souhlasy děkanů (ředitelů) všech fakult {VŠ ústavů) UK podílejících se na programu se zněním 
průběžné zprávy 
V níže uvedené tabulce mohou děkani zúčastněných fakult (ředitelé VŠ ústavů) vyjádřit svým podpisem 
souhlas se zněním průběžné zprávy. Nebude-li podpis obsažen, rektorát UK dodatečně vyzve děkana/ředitele 
k zaslání souhlasu e-mailem a poté do tabulky doplní datum souhlasu. 

Fakulta I Jméno, příjmení, titul 
Podpis děkana/ředitele, datum podpisu 

VŠ ústav děkana/ředitele Nebo: datum souhlasu děkana/ředitele se zněním 
průběžné zprávy {doplní RUK) 

FF 
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BILANČNÍ ZPRÁVA 
o uskutečňování programu Progres za období roků 2017–2018 

 

Kód programu: Q07 

Název programu: Centrum pro studium středověku 

Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora):  
Filozofická fakulta 

Koordinátor:

 
 

A. Souhrn dosavadního uskutečňování programu 
Stručně shrňte realizaci programu v období let 2017–2018, s důrazem na dosažené výsledky. Tuto část 
bilanční zprávy zpracujte se zřetelem k naplánovaným aktivitám dle části 9 přihlášky programu1. 
Můžete uvést, k jakému věcnému či metodologickému posunu došlo v uvedeném období ve výzkumu 
realizovaném v rámci programu, čím tento výzkum a jeho témata přispívají k rozvoji dané vědní oblasti, 
nebo zda vznikly nové výzkumné skupiny. Dále lze uvést například kvalifikační růst pracovníků 
zapojených do programu, zapojení studentů doktorských studijních programů, mezinárodní spolupráci 
(může být dále rozvedeno v části C bilanční zprávy), účast na významných nových grantových 
projektech (včetně jejich stručné specifikace), vzájemnou spolupráci týmů zapojených do programu 
nebo spolupráci s jinými programy Progres. V případě nutnosti můžete odkázat na průběžnou zprávu 
za rok 2017. 
Zmiňte případnou schválenou změnu koordinátora nebo složení rady programu. Uveďte také případné 
významnější změny oproti částem 8 nebo 9 přihlášky programu2, ke kterým došlo nebo které jsou 
plánovány.  
Uveďte termíny jednání rady programu v roce 2018. 
Předpokládaný maximální rozsah této části bilanční zprávy: 3 strany (u programů z oblasti humanitních 
a společenských věd až 6 stran). 

 
Jde o výzkumný program s přesahem do výuky, který ve své otevřené struktuře usiluje o 
interdisciplinární a institucionální rozvoj medievistických studií na FF UK. Těžištěm výzkumu řešeného 
v hodnoceném období byl ve shodě s profilací projektu komplexní a mezioborový přístup ke studiu 
středověku s co nejplnějším využitím vědeckého, výukového, organizačního a institucionálního 
potenciálu FF UK. Ve shodě s profilem projektu se v letech 2017–2018  dařilo naplňovat zejména tyto 
prioritní cíle:  
1. organizovat účinnou a intenzivní spolupráci specialistů z různých oborů (především latinské, 
staroseverské a anglické medievistiky, dějin umění, historie, pomocných věd historických, 

religionistiky, archeologie, ale i dalších oborů) v plné šíři od tradičních disciplín a postupů až po ty 

                                                 
1 Část 9 přihlášky programu: Popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky a programy; 
kritické zhodnocení postavení vědní oblasti na UK v národním a zejména mezinárodním kontextu; návrh klíčových 
kroků pro zlepšení tohoto postavení v horizontu doby uskutečňování programu, zdůvodnění a rámcový 
harmonogram těchto kroků, indikátory tohoto zlepšení. 
2 Část 8 přihlášky programu: Orientační údaje o počtech osob zúčastněných na programu, údaje o případných 
dalších klíčových účastnících programu, kteří nebudou členy rady programu. Část 9 přihlášky programu: viz výše, 
pozn. pod čarou č. 1. 
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nejmodernější, s využitím metodologií a technických možností poskytovaných prudce se rozvíjejícími 
digital humanities, a to na projektech publikačních, konferenčních i výukových;  
2. poskytovat všestrannou, tedy nejen finanční, ale především odbornou, logistickou a morální 
podporu výzkumu prováděnému studenty doktorských a magisterských programů, a to v účinné 
vazbě na síť medievistických projektů SVV;  
3. aktivizovat badatelskou a vědecko-organizační činnost a spolupráci akademiků se studenty-
doktorandy a studenty-magistry v mezinárodním přesahu a s mezinárodní odezvou;  
4. posilovat odborný zájem o problematiku středověku mezi studenty FF UK nabídkou 
specializovaných seminářů a propagací společně pořádaných jednorázových vědeckých akcí 
otevřených odborné veřejnosti. 
Dosahování těchto cílů se daří i díky úzké odborné a logistické spolupráci s Centrem pro studium 
středověku (https://css.ff.cuni.cz/cs/), s Univerzitním centrem pro studium antické a středověké 
myšlenkové tradice vedeným prof. Lenkou Karfíkovou, projektem UK HUM č. 16 
(https://www.cuni.cz/UK-8654.html), a s projektem FF UK KREAS (https://kreas.ff.cuni.cz). 
Badatelská složka programu má výrazný mezinárodní přesah (k tomu více průběžně níže a 
soustředěně v sekci E). V rámci mezinárodní spolupráce vznikly nebo se připravují společné 
mezinárodní projekty a probíhá networking. O internacionalizaci ovšem program usiluje i v přesahu 
výzkumu do organizace výuky, jak o tom svědčí např. cyklus přednášek v řadě  
https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/, v jehož rámci na FF UK 
přednášeli odborníci z řady strategických zahraničních partnerů, s nimiž se počítalo již v přihlášce 
programu Q07 (např. Centre for Medieval Literature, Odense-York, University of Cambridge, 
University of Oxford, Ludwig-Maximilians Universität München).  
Postupně se programu Q07 daří naplňování vytčených odborných cílů na všech třech vstupních 
tematických výzkumných platformách, avšak celkově lze na základě dosavadní dvouleté zkušenosti 
konstatovat, že badatelský program založený na interdisciplinaritě se jeví jako propojený souhrnně a 
že mezi původně vytyčenými platformami přirozeně vzniká celá řada souvislostí, které umožňují i 
souhrnný, jednotící přístup. V platformě „Sousedství“ tak lze poukázat na studie k archeolingvistice a 
proměnám venkovského prostředí ve 14. – 16. století (např. studie Tomáše Klíra, Jana Horáka, 
Martina Janovského aj.), na práce ke středověkému písemnictví jako jednolitému celku (např. práce 
Lucie Doležalové), na studie ke středověké náboženské polemice (např. práce Daniela Bouška), studie 
k hudební kultuře českých zemí 14. – 15. století ve vztahu k okolním regionům (v souhrnné činnosti 
Davida Ebena a Lenky Hlávkové) či práce o divadle českého středověku (studie Martina Bažila). Jako 
příklady tematických produktů druhé programové platformy – „Materiální text v medievistické a 
interdisciplinární perspektivě“ – lze uvést práce Pavla Sládka a Milana Žonci k námětu židovské knihy, 
práce z oblasti pomocných věd historických (Hana Pátková), činnost muzikologů (Fontes Cantus 
Bohemiae, http://www.cantusbohemiae.cz) nebo mezinárodní workshopy k digital humanities (Lucie 
Doležalová, Ondřej Tichý). Příkladem zdárně postupující badatelské činnosti na třetí programové 
platformě, „Neporozumění“, pak mohou posloužit např. práce Michaely Ottové a Jana Klípy k tématu 
„Internacionální gotika a Praha (cca 1350–1450)“. K uvedeným příkladům je třeba upozornit, že ne 
všechny tyto výstupy posuzovatelé najdou níže v části B, kde uvádíme v naprosté většině výstupy 
mezinárodní; ty zbylé jsou přirozeně k dispozici v systému OBD.  
Ve shodě se svým vstupním profilem program Q07 v prvních dvou letech své činnosti úspěšně 
naplňoval prioritní závazek podpory mladých badatelů, a to nejen doktorandů, ale i  a postdoků, a to 
ve smyslu přímé podpory jejich výzkumu a prezentace jejich výsledků, ve smyslu organizace 
příležitostí integrujících setkávání a spolupráci medievistů různých oborů a odborné zkušenosti 
s důrazem na metodologii a prezentaci a sdílení dosažených badatelských výsledků, i ve smyslu 
vytváření výzkumných a výukových příležitostí pro mladé badatele. Tyto aktivity podporujeme ve 
dvou typech veřejných soutěží.  
První typ – soutěž, jež byla zatím ve většině doposud vyhlášených soutěžních kol otevřená všem 
medievistickým projektům s FF UK spjatým (srov. např. https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-
centrum-pro-studium-stredoveku-vyhlasuje-1-kolo-vnitrni-souteze-pro-rok-2018/ – usiluje napomoci 
vytváření sdíleného prostoru pro medievistické aktivity na FF UK, v němž by magisterští studenti, 

https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-centrum-pro-studium-stredoveku-vyhlasuje-1-kolo-vnitrni-souteze-pro-rok-2018/
https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/
https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-centrum-pro-studium-stredoveku-vyhlasuje-1-kolo-vnitrni-souteze-pro-rok-2018/
https://css.ff.cuni.cz/cs/
https://kreas.ff.cuni.cz/
http://www.cantusbohemiae.cz/
https://www.cuni.cz/UK-8654.html
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doktorandi i postdoci se středověkou specializací či zájmy soustavně nacházeli příležitosti k odborné 
spolupráci a logistickou, morální a podle aktuálních možností také finanční podporu. Tento typ 
soutěže proto cílí na podporu rozmanitých projektů, např. podporu publikace nejlepších disertací, 
podporu badatelských pobytů a konferenčních výjezdů, podporu návštěv zahraničních odborníků, 
s nimiž mladší badatelé potřebují spolupracovat, podporu překladů odborných článků, přípravu edic, 
výstav aj.  
Smyslem druhého typu soutěže – soutěže o přechodný statut postdoka afiliovaného k relevantní 
základní součásti FF UK (srov, např. https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-centrum-pro-studium-
stredoveku-vyhlasuje-jednorazovou-vnitrni-soutez-o-2-3-mista-postdoka-na-obdobi-03-2019-12-
2019)   
– je včas zachytit alespoň některé z nejperspektivnějších držitelů doktorského titulu (získaného za 
posledních sedm let zpětně od vyhlášení soutěže) a umožnit jim, byť jen po omezenou dobu, další 
odborný rozvoj ve vazbě na odborníky a odborná pracoviště FF UK. Podle našich dosavadních 
zkušeností toto přináší značný prospěch nejen programu Q07, ale především medievistické obci na FF 
UK a fakultě jakožto instituci: vítězní postdokové musejí z přihlášeného projektu připravit do tisku 
výstup nejpozději do konce období, po něž jsou afiliováni, a to přinejmenším v podobě studie v 
recenzovaném periodiku, a dále ve stejné lhůtě připravit na FF UK k podání výzkumný grant s 
výhledem na následující kalendářní rok. Ve třech dosavadních kolech tohoto typu soutěže byli 
afiliováni mladí badatelé z různých oborů (dr. Klára Petříková – anglická středověká literatura, 
afiliována k ÚAJD FF UK; dr. Jan Horák – archeologie, afiliován k ÚPA FF UK; dr. Věra Soukupová – 
historie, afiliována k ÚČD FF UK; dr. Jakub Sichálek - bohemistika, afiliován k ÚČLK FF UK; dr. Markéta 
Novotná – historie, afiliována k ÚČD FF UK; dr. Jiří Černý – historie a germanistika, afiliován k ÚGS FF 
UK; dr. Filip Srovnal – dějiny umění, afiliován k ÚDU FF UK; dr. Jakub Razim – historie, afiliován k ÚČD 
FF UK).  
Oba typy soutěží, vnitřní i postdokovskou, organizuje, monitoruje a vyhodnocuje rada programu Q07, 
a to v závislosti na rozpočtu s důrazem na náležitou podporu aktuálně nejvýznamnějších 
organizačních (konference, kolokvia, workshopy aj.) a publikačních počinů (odborné monografie, 
publikace disertací, překlady aj.). 
Dluhem do budoucna v naší agendě prozatím zůstává vytvoření společného doktorandského 
středověkého semináře, ale rada programu Q07 i nadále pokračuje – k prosazování nejen tohoto cíle 
– ve věcném a diplomatickém úsilí o prolamování bariér mezi tradičním pojetím medievistiky 
vycházejícím z úzkého paradigmatu historických věd a jejím pojetím interdisciplinárním. Na druhé 
straně je třeba říci, že nedostatek takové společné seminární platformy prozatím alespoň 
kompenzujeme organizací soustavné výuky, kdy se žádný semestr neobejde bez anglicky vedených 
přednáškových cyklů s téměř výhradní účastí zahraničních přednášejících, jichž se doktorandi 
s medievistickou specializací či zájmy pravidelně účastní. 
Na řešení projektu programu Q07 se v roce 2017 podílelo celkem 29 akademických nebo vědeckých 
pracovníků UK a 23 studentů doktorského studia. V roce 2018 se personální stav zvýšil: na řešení 
úkolů programu participovalo celkem 31 akademických nebo vědeckých pracovníků UK a 29 studentů 
doktorského studia (přičemž do řady medievistických projektů se, zejména v kooperaci s platformou 
SVV, daří postupně integrovat i vzrůstající počet pokročilých studentů magisterských).  
Rok 2018 však celkově přinesl nejen posílení personální základny programu Q07, ale také vyšší počet 
publikačních výstupů a akademických událostí (konference, workshopy, přednášky, výukové kurzy). 
Vzhledem k tomu, že program Q07 organizuje akademickou činnost ve sféře, která nemá 
v podmínkách FF UK dosud zřejmé precedenty a která se proto typicky soustředí na podporu 
nejmladších badatelů a výchovu nastupující generace medievistů, je harmonogram ve vazbě na 
vnitřní soutěž závislou na rozpočtu koncipován jako otevřený. Přesto se ve druhém roce řešení 
projektu podařilo dosáhnout lepších a v řadě ohledů i syntetičtějších výsledků nežli v roce prvním, 
pokud jde o počet odborných publikací, zejména mezinárodních; o organizaci vědeckých událostí, 
zejména na základě mezinárodní spolupráce; o počet disertací a magisterských závěrečných prací na 
rozmanitá medievistická témata; o počet badatelských a organizačních výstupů, jež jsou výsledkem 
spolupráce akademiků různých oborů a metodologických přístupů; o integraci mladých a nejmladších 

https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-centrum-pro-studium-stredoveku-vyhlasuje-jednorazovou-vnitrni-soutez-o-2-3-mista-postdoka-na-obdobi-03-2019-12-2019
https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-centrum-pro-studium-stredoveku-vyhlasuje-jednorazovou-vnitrni-soutez-o-2-3-mista-postdoka-na-obdobi-03-2019-12-2019
https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-centrum-pro-studium-stredoveku-vyhlasuje-jednorazovou-vnitrni-soutez-o-2-3-mista-postdoka-na-obdobi-03-2019-12-2019
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medievistů do badatelských a organizačních projektů; o profilaci medievistické výuky v oborové 
perspektivě FF UK. Hlavní výstupy programu tvoří publikace s rostoucím počtem výstupů 
mezinárodních, přičemž ve druhém roce řešení programu Q07 se realizovaly či kulminovaly i některé 
významné akce připravované již v roce prvním (šlo např. o přípravu a organizace “Special Thematic 
Strand: Memory” pro International Medieval Congress 2018, University of Leeds, 2. – 5. 7. 2018, či 
příprava 15th Annual Meeting of the European Society for Textual Scholarship: „Editor as Author, 
Author as Editor“, Praha, FF UK, 15.–17. 11. 2018, obojí v gesci Lucie Doležalové a Jana Čermáka a za 
účasti řady medievistů z FF UK). 
Specifický důraz se v prvních dvou letech řešení programu Q07 kladl rovněž na podporu edičních a 
překladatelských počinů, které významně přispějí ke komparativnímu studiu souvislostí a vztahů 
nejrůznějších medievistických témat a konceptů s důrazem na české prostředí jako integrální součást 
středověkého panoramatu (srov. např. výstupy Markéty Ivánkové a Kláry Petříkové v sekci B níže). Na 
domácí scéně program Q07 neopomíjel ani popularizaci výstupů (např. v podobě výstav, koncertů a 
popularizačních přednášek – např. v činnosti doc. Michaely Ottové /např. výstavy „Eucharistická úcta 
pozdního středověku“, Muzeum umění Olomouc, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 
Západočeská galerie v Plzni, březen 2017, či  „Mýtus Ulrich Creutz a Kadaň“, Severočeská galerie 
výtvarného umění v Litoměřicích, červen 2017/ a prof. Davida Ebena /např. koncerty souboru Schola 
Gregoriana Pragensis/).   
Rada programu Q07 pracovala v roce 2017 v tomto složení:  

 
 

  
V roce 2018 pak rada pracovala ve složení  

 
 

  
Důvodem personální obměny na přelomu prvních dvou let řešení programu Q07 bylo jednak 
efektivnější zajištění spolupráce mezi programem a participujícími medievistickými obory, resp. 
základními součástmi, na nichž se tyto obory pěstují (s důrazem na historické vědy, skandinavistiku a 
nově založenou fakultní medievistickou ediční řadu Médium), jednak sladění činnosti akademiků 
podílejících se na práci více než jednoho programu typu Q.  
Rada programu Q07 se v roce 2018 sešla k jednání v těchto termínech: 28. února, 18. dubna, 6. 
června, 27. listopadu (za účasti   
 

 

B. Výběr nejvýznamnějších výsledků 
Ke každému výsledku připojte krátký komentář přibližující význam dané publikace (nebo jiného typu 
výsledku). V případě publikačních výstupů uvádějte jen výsledky publikované nebo přijaté k publikaci 
v letech 2017–2018; výsledky, které byly pouze přijaty k publikaci, opatřete poznámkou. U každé 
publikace uveďte plnou citaci, případně i odkaz na fulltext. U společných programů vyznačte, které 
výsledky vznikly v rámci mezifakultní spolupráce. Všechny zde uvedené výsledky musí být evidovány 
v celouniverzitní verzi aplikace OBD, výjimkou jsou pouze výsledky přijaté k publikaci. 
Předpokládaný maximální rozsah této části bilanční zprávy: 3 strany. 

 
Publikační výstupy 
 
Knihy/ kapitoly v knihách / studie v periodicích 
 
BAŽIL, Martin. „Karel IV. jako sluha Antikristův? Obraz císaře v pozdněstředověké masopustní hře Des 
entkrist vasnacht. In: Karel IV. a Emauzy: Liturgie – obraz – text. Vyd. Klára Benešovská – Kateřina 
Kubínová – Václav Čermák – Daniel Soukup. Praha, Artefactum, 2017, s. 282-297. 
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 Analýza hry Entkrist Vasnacht, která se dochovala anonymně ve sbírce masopustních her 
(Fastnachtspiele) sepsané v Norimberku na konci 15. století. 

 
BOBKOVÁ, Lenka. Jan Lucemburský. Otec slavného syna. Praha, Vyšehrad, 2018, 592 s.  

 Monografie věnovaná králi Janu Lucemburskému podává ucelený pohled na jeho životní 
osudy a vládu v Českém království a lucemburském hrabství 

 
BOUŠEK, Daniel. „The Story of the Prophet Muḥammad’s encounter with a Samaritan, a Jew, and a 
Christian: the version from Abū l-Fatḥ’s Kitāb al-Tārīkh and Its Context“. In: Jan Dušek (ed.), The 
Samaritans in Historical, Cultural and Linguistic Perspectives (Studia Samaritana 11, Studia Judaica 
110), Berlin, De Gruyter, 2018, s. 105-130. 

 In the year 756/1355 Abū l-Fatḥ ibn Abī l-Ḥasan al-Sāmirī al-Danafī wrote the Samaritan 
chronicle Kitāb al-Tārīkh, which concludes with a cycle of legends narrating the rise of Islam. 
Their narrative focuses on the story of the prophet Muḥammad's encounter with three 
astrologers, representatives of three Abrahamic religions Abū l-Fatḥ's narrative presents a 
unique Samaritan version of a polemical story that was widespread among the Christians and 
Jews in the Middle Ages. The paper compares the Samaritan version of the story with the 
Christian and Jewish ones, and sets the story of Muḥammad's pact with the Samaritans into 
the context of the mid-14th century Mamlūk society and the Samaritans' position in it.  

 
 
CIGLBAUER, Jan – GANCARCZYK, Paweł. „Manuscript RC 4 from the Silesian Museum in Opava and an 
Unknown Song by Petrus Wilhelmi de Grudencz“. Muzyka, 2017, 62 (2), s. 99-105.  

 The almost unknown manuscript RC 4 from the Silesian Museum in Opava was rediscovered 
by Jan Ciglbauer in 2011. A codicological analysis conducted by Ciglbauer and Gancarczyk in 
April 2017 revealed that RC 4 is one of the most important early sources of compositions by 
Petrus Wilhelmi de Grudencz.  

 
ČERMÁK, Jan – TICHÝ, Ondřej. „Consonant cluster reduction and change of language type: structural 
observations on phonotactic modification from Old to Middle English“. In: Kijak, Artur – Łecki, 
Andrzej M. – Nykiel, Jerzy (eds). Current Developments English Historical Linguistics. Studies in 
Honour of Rafał Molencki.  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2018, s. 307-326.  

 Kvantitativní typologická studie zkoumající vztah mezi přítomností konsonantických skupin a 
nástupem analytického typu v angličtině na přechodu mezi starou a střední angličtinou.  

 
DOLEŽALOVÁ, Lucie. „Measuring the Measuring Rod: Bible and Parabiblical Texts within the History 
of Medieval Literature“. Interfaces: Journal of Medieval European Literatures 4, 2017, s. 39-58 
(fulltext: https://riviste.unimi.it/interfaces/article/view/7692/8993)  

 Studie zabývající se reflexí role parabiblických textů, pro středověk velmi důležitých, v kánonu 
dějin středověkých literatur.  
 

DOLEŽALOVÁ, Lucie. „“Upon the posts and the doors of thy house”: The Ten Commandments in Late 
Medieval Bohemia”. The Journal of Medieval Latin 18, 2018, s. 211-240. 

 Studie o transmisi textů tematizujících biblické Desatero v pozdně středověkých Čechách.  
 

DOLEŽALOVÁ, Lucie. „The Velislav Bible in the context of late medieval Biblical retellings and 
mnemonic aids”. In: The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages. Biblia Depicta as 
Devotional, Mnemonic and Study Tool, ed. Lenka Panušková. Central European Medieval Studies, 
Amsterdam,  Amsterdam University Press, 2018, s. 69-86. 

 Studie Velislavovy bible v kontextu dalších pozdně středověkých bohemikálních 
mnemonických textů.  

https://riviste.unimi.it/interfaces/article/view/7692/8993
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DRAGOUN, Michal. Středověké rukopisy v českých zemích (handbušek kodikologa). Praha: 
Scriptorium, 2018. 

 Monografie zabývající se jednak dějinami středověkých knihoven v českých zemích, jednak 
obecnou metodologií pro zpracování popisu středověkých rukopisů.  

 
FERNANDEZ-ALCAINA, Cristina – ČERMÁK, Jan. “Derivational paradigms and competition in English: a 
diachronic study on competing causative verbs and their derivatives“. SKASE Journal of Theoretical 
Linguistics. 15, no. 3, s. 69-97. (http://www.skase.sk/Volumes/JTL38/pdf_doc/04.pdf) 

 Studie slovotvorné konkurence u anglických kauzativních sloves v historické perspektivě. 
 
HORÁK, Jan – KLÍR, Tomáš. „Pedogenesis, pedochemistry and the functional structure of the 
Waldhufendorf field system of the deserted medieval village Spindelbach, the Czech Republic“. 
Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology, 2017, 8 (1), s. 43-57.  

 Performing soil and geochemical mapping, the study identifies four geochemical factors in a 
clearly interpretable pattern: 1) general geology and soil; 2) modern pollution and possible 
historical human activity; 3) historical human activity related to the village; and 4) additional 
historical human activity of another spatial pattern.  

 
HORÁK, Jan – JANOVSKÝ, Martin – HEJCMAN, Michal. „Soil geochemistry of medieval arable fields in 
Lovětín near Třešť, Czech Republic“. Catena, 2017, 162 (March), s. 14-22.  

 The study focused on finding out how human activities have impacted the soil environment 
imprinted in its geochemical characteristics of the village under scrutiny.  

 
JANOVSKÝ, M. – HORÁK, J. – Klír, T.: „Jevany-Dubina : revizní výzkum zaniklého středověkého sídliště 
na Černokostelecku“. Archaeologia historica 2018, 43. 437-453. 
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138347 

 Studie shrnuje výsledky revizního geodetického zaměření, povrchových sběrů a 

geofyzikálního průzkumu sídliště v poloze Dubina, k. ú. Jevany, na Černokostelecku.  
 

KENZLER, Hauke – KLÍR, Tomáš.  „Das Erzgebirge im Mittelalter: trennend und verbindend – Krušné 
hory ve středověku: oddělující a spojující“. In: S. Wolfram et al. (eds.), Sachsen Böhmen 7000 : 
Begleitband zur Sonderausstellung = Sasko Čechy 7000.  Chemnitz, 2018, s. 145–157. 

 The chapter deals with the settlement history of the Ore Mountains in the Middle Ages - initial 
settlement activities, permanent settlement, settlement forms and structures, origin of 
villages, towns and castles, mining activities and late medieval abandonment processes. The 
deserted medieval village of Spindelbach is described as an example. 

 
KLÍPA, Jan – MUDRA, Aleš – OTTOVÁ, Michaela (eds.). Jaromír Homolka: Zobrazení nezobrazitelného. 
Studie k umění krásného slohu. Litoměřice: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (v tisku, 2019). 

 Kniha je souborem 26 statí prof. J. Homolky k umění krásného slohu. Je doplněna o úvodní 
studii editorů věnovanou osobnosti J. Homolky, rozboru jeho metodického přístupu a 
recentním přístupům ke zvolené problematice. 

 
KLÍR, Tomáš. Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456. Praha: FF UK, 2017. 712s. 

 Kniha se skládá ze dvou částí – jednak z edice dvou knih chebské zemské berně z roku 1438 
(kopie z 1769) a 1456, jednak z obsáhlé historické studie o středověkém Chebsku a městu 
Cheb. 

 
KLÍR, Tomáš. „Social Context of the Slavic-German Language Contact : North-eastern Bavaria and the 
Eger Region in the Early Middle Ages“. In: F. Biermann – Th. Kersting – A. Klammt (eds.), Religion und 

http://www.skase.sk/Volumes/JTL38/pdf_doc/04.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138347
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Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 
82, Langenweißbach, 2017, s. 359–410. 

 The toponymic systems preserved in areas of language contact present a socially unbalanced 
outlook, with names selected from various language domains, personal networks and 
repertoires of members of different social ranks. The goal of the paper is to decode this system 
and determine the period, the relative succession and the social ranks in which the Slavic or 
German language have been represented, and the language domains and personal networks 
in which they have been used.  
 

KORECKÁ, Lucie. Sám spatříš svět stínů: hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech.  Praha: 
Herrmann & synové, 2018. 269 s.  

 Kniha o hranicích světů živých a mrtvých v staroseverské literatuře a jejich dobových 
proměnách z literárního i historického hlediska. Studii doplňují kompletní překlady osmi 
pozdních staroseverských textů. 

 
KRÁLOVÁ, Kristýna - KRÁLOVÁ Magda. Nesmrtelní vikingové : Staroseverské motivy v novodobé 
literatuře. Praha: Herman a synové, 2017. 319s. 

 Kniha sleduje evropskou inspiraci středověkým skandinávským písemnictvím zejména na 
příkladech literárních a divadelních adaptací z období zhruba od poloviny 18. století do první 
třetiny 20. století, a to zejména ve skandinávském a anglofonním prostředí. 

 
OTTOVÁ, Michaela – MUDRA, Aleš – RAK, Petr. Mýtus Ulrich Creutz: vizuální kultura v Kadani za Jana 
Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517). Litoměřice: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 280 
s.  

 Kniha k výstavě v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích představuje 
významného sochaře pozdní gotiky Ulricha Creutze v kontextu výtvarné kultury doby, kdy byl 
pánem Kadaně Jan Hasištejnský z Lobkowicz. 

 
PÁTKOVÁ, Hana. Script in town books in late medieval Bohemia. The development of script at selected 
border sites 1420-1520. Budapešť a Paříž, LʼHarmattan, 2017. 

 Monografie zaměřená na vývoj písma ve vybraných městech v pozdně středověkých Čechách. 
 
SLÁDEK, Pavel. „Sixteenth-Century Jewish Makers of Printed Books and the Shaping of Late 
Renaissance Jewish Literacy“. In: Simon J. Bronner – Caspar Battegay (eds.), Connected Jews 
Expressions of Community in Analogue and Digital Culture. Jewish Cultural Studies 6, London: The 
Littman Library of Jewish Studies – Liverpool University Press, 2018, s. 45–68.  

 This study is a contribution toward the understanding of the social and economic conditions 
of the early printing in Hebrew characters between 1500-1650. 

 
VELIČKA, Tomáš – HOLÁ, Mlada. „Urkunden und Kanzlei Herzogs Johann von Görlitz (1370-1396)“. 
Archiv für Diplomatik 64, 2018, s. 301-354. 

 Studie zaměřená na dokumenty a kancelář Jana Zhořeleckého (1370-1396). 
 
ŽONCA, Milan. „,…and order was upset‘: Easter, the Eucharist, and the Jews of Prague, 1389“. In: 
Jonathan Adams, Cordelia Heß (eds.), The Medieval Roots of Antisemitism: Continuity and Change 
from the Middle Ages to the Present Day. New York, London, Routledge, 2018, s. 287-305. 

 The article explores Christian anti-Jewish polemic and violence in fourteenth-century Prague 
and particularly the events of 1389 through the few surviving sources that carry the 
memories of what happened in the two communities: a Latin parodic account, Passio 
Judaeorum Pragensium, on the one hand, and the Hebrew elegy of the local Jewish scholar 
Avigdor Kara, All the Afflictions, on the other.  
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Edice a překlady středověkých děl 
Ivánková, Markéta. K čemu tak velká slova? Staroseverská rytířská literatura I.  1 sv. edice Médium, 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2018. 

 Kniha představuje oba hlavní typy staroseverských rytířských ság: primární, tj. adaptované 
překlady francouzských předloh, i vlastní volnější skandinávské zpracování na jejich motivy, 
tzv. sekundární ságy. Dále obsahuje čtyři texty rytířské epiky z Norska a Islandu ze 13. a 14. 
století: Sága o Erexovi, Artušovu rytíři, oddíl "O runzivalské bitvě" ze Ságy o Karlu Velikém, 
Sága o Tristramovi a Ísoddě a Sága o Krásném Baringovi. 

 
Petříková, Klára (ed. a trans.): S Pánem Bohem zazděná. Prúvodce pro poustevnice. 2. sv. edice 
Médium, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2019 (přijato k tisku). 

 Komentovaný překlad jednoho z nejvýznamnějších děl duchovně-vzdělavatelné literatury 
anglického raného středověku. 

 
Výstupy z mezinárodní spolupráce:  

 Konference organizované programem Q07 nebo konference s výrazným podílem jeho 
účastníků: 

 organizace 45. ročníku Medieval and Renaissance Music Conference, Praha, FF UK, 
červenec 2017 (https://www.ff.cuni.cz/event/45th-medieval-renaissance-music-
conference-2017;  dr. Lenka Hlávková, prof. David Eben) 

o Tradiční konference, která ve svém 45. běhu tematizovala hudbu reformační 
tradice. 

 organizace Special Strand “Memory” na International Medieval Congress, University of 
Leeds, 2. – 5. 7. 2018 (https://www.imc2018.co.uk;  doc. Lucie Doležalová a prof. Jan 
Čermák) 

  „Author as Editor, Editor as Author“: Fifteenth annual conference of the European 
Society for Textual Scholarship, FF UK Praha, 15. – 17. 11. 2018 (za řízení doc. Lucie 
Doležalové, prof. Jana Čermáka a dr. Ondřeje Tichého) (https://ests.ff.cuni.cz)  

 Konference asociace sdružující klíčové specialisty v oboru s výrazným 
podílem evropských medievistů v řadě konferenčních sekcí a umožňující 
bezplatnou účast českých doktorandů a pokročilých magisterských 
studentů s medievistickou specializací nebo zájmy.   

 Mezinárodní projekty 
o „Chaucer in Bohemia“  

 Konference „Chaucer in Bohemia“, 15. – 16.6. 2017, University of Kent, Reid 
Hall, Paris (https://chaucerinbohemia.ff.cuni.cz/workshops/paris-
colloquium-2017/)  

 monografie Brown, Peter – Jan Čermák (eds): England and Bohemia in the 
Age of Chaucer, Boydell and Brewer, 2020 

o letní škola TEI (Prague BEAST: https://praguebeast.hypotheses.org/scientific-
committee)  

 DOLEŽALOVÁ, Lucie – TICHÝ, Ondřej. Methodologies in Digital Humanities 
(Text Encoding Initiative Public Day). Workshop. Praha, 2017. 

 charakteristika události viz část C výše 
 DOLEŽALOVÁ, Lucie – TICHÝ, Ondřej. Beyond Editing: Advanced Solutions 

and Technologies. Workshop. Praha, 2017. 

 charakteristika události viz část C výše 
o letní školy středověkých digitálních edic (DEMM, později SCUSI: 

https://www.digitalmanuscripts.eu/  

https://www.digitalmanuscripts.eu/
https://chaucerinbohemia.ff.cuni.cz/workshops/paris-colloquium-2017/
https://www.imc2018.co.uk/
https://praguebeast.hypotheses.org/scientific-committee
https://ests.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/event/45th-medieval-renaissance-music-conference-2017
https://chaucerinbohemia.ff.cuni.cz/workshops/paris-colloquium-2017/
https://praguebeast.hypotheses.org/scientific-committee
https://www.ff.cuni.cz/event/45th-medieval-renaissance-music-conference-2017
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 DOLEŽALOVÁ, Lucie – TICHÝ, Ondřej – HALTRICH, Martin. Digital Editing of 
Medieval Manuscripts: Paleography, Codicology, Philology. Workshop. 
Klosterneuburg, 2017. 

 charakteristika události viz část C výše 
 DOLEŽALOVÁ, Lucie – TICHÝ, Ondřej. Digital Editing of Medieval Manuscripts: 

Creating a Library of Digitally Edited Medieval Texts 2017. Workshop. Praha, 
2017. 

 charakteristika události viz část C výše 
 TICHÝ, Ondřej – DOLEŽALOVÁ, Lucie – STELLA, Francesco. Digital Editing of 

Medieval Manuscripts: Encoding, Tagging and Online Publishing. Workshop. 
Siena, 2017. 

 charakteristika události viz část C výše 
 
 

 Příklady nejvýznamnějších publikačních výstupů doktorandů podpořených programem Q07:  

 Janovský, M. – Horák, J.  „Large Scale Geochemical Signatures Enable to Determine 
Landscape Use in the Deserted Medieval Villages“. Interdisciplinaria Archaeologica – 
Natural Sciences in Archaeology 2018, 9, s. 71-80. 
http://dx.doi.org/10.24916/iansa.2018.1.5 

 Korecká, Lucie. „Óðin stoyttist í jörðina niður: Magic and Myth in the Faroese Ballads“. 
Arv. Scandinavian Yearbook of Folklore, 2017, 73, s. 91-113.  

 Korecká, Lucie: „"Höfðingi myrkranna?“: Eigenschaften und Bewertung von Óðinn in den 
färöischen Balladen und in der altnordischen Überlieferung“, In: Klaus Böldl - Katharina 
Preißler (eds.). Die nordische Ballade als religiöser Resonanzraum : Interdisziplinäre und 
intermediale Perspektiven. 1 vyd. Mnichov: Herbert Utz Verlag, 2018, Münchner 
Nordistische Studien 32, s. 237-281.  
 

 Víceleté projekty s výrazným podílem doktorských a pokročilých magisterských studentů 
podpořené programem Q07:  

o revizní práce na projektu Bosworth-Toller An Anglo-Saxon Dictionary „Anglosaský 
slovník online“; http://bosworth.ff.cuni.cz: Bc. Renata Bočková, Bc. Lenka Hladíková, 
Bc. Vladimíra Krajcsovicsová, Bc. Dana Tyčová pod vedením Ondřeje Tichého, PhD. 

 Digitální edice základního lexikografického zdroje k nejstarším dějinám 
angličtiny, provozovaná na ÚAJD FF UK, již denně navštíví tisíce akademiků a 
studentů z evropských i světových univerzit.  

 
 Příklady nejvýznamnějších konferencí, kolokvií a workshopů organizovaných doktorandy a 

podpořených programem Q07: 

 Bažant, Vojtěch – Šorm, Martin. Středověká komika a vážnost. Konference. FF UK, 
Praha, 24. – 25. 1. 2017 (https://www.ff.cuni.cz/udalost/stredoveka-komika-
vaznost/). 

 Dynda, Jiří – Šimeček, David. Staré baby. Konference. FF UK, Praha, 16. – 17. 1. 2017 
(https://www.ff.cuni.cz/udalost/kolokvium-stare-baby/)  

 
 Příklady nejvýznamnějších konferenčních vystoupení doktorandů podpořených programem 

Q07: 

 Mgr. Jan Dienstbier. „Mnemonic Functions of Late Medieval Monumental Paintings“. 
Vystoupení na International Medieval Congress, University of Leeds, červenec 2018  
https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&co
nference=2018&sessionId=7863&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/
dbsql02/AQueryServlet 

https://www.ff.cuni.cz/udalost/kolokvium-stare-baby/
https://www.ff.cuni.cz/udalost/stredoveka-komika-vaznost/
https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&conference=2018&sessionId=7863&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet
https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&conference=2018&sessionId=7863&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet
https://www.ff.cuni.cz/udalost/stredoveka-komika-vaznost/
http://dx.doi.org/10.24916/iansa.2018.1.5
https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&conference=2018&sessionId=7863&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet
http://bosworth.ff.cuni.cz/
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 Mgr. Jan Dienstbier. „Turd under hat, or the function of visual obscenities“. Vstoupení na 
konferenci „Humour and Obscenity in the Medieval and Early Modern World“, Medieval 
and Early Modern Student Association (MEMSA), University of Durham  
http://blogging2.humanities.manchester.ac.uk/alcgradschool/wp-
content/uploads/2018/06/MEMSA-Conference-2018-draft-programme.pdf 

 Mgr. Jakub Jauernig. „Three crowns of Brutus – an idea of a universal insular kingdom“. 
Vystoupení na konferenci Aberystwyth Medievalists, červen 2018. 
(https://medievalaber.hcommons.org/2018-conference/programme-2018/) 

 Mgr. Barbora Hlavatá. „‘The Treasured Wisdom of Old’. Norse Magic in Modern British 
Literatur“. Vystoupení na konferenci Witchcraft and Magic in Ancient Scandinavia 2018, 
Ludwig-Maxmilian Universität Műnchen, květen 2018 (https://www.nordistik.uni-

muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html)  
 Mgr. Lucie Korecká (s Pavlem Vondřičkou). „Terminology of Old Norse Magic“. 

Vystoupení na konferenci Witchcraft and Magic in Ancient Scandinavia 2018, Ludwig-
Maxmilian Universität Műnchen, květen 2018 (https://www.nordistik.uni-
muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html) 

 Mgr. Lucie Korecká. „Post-classical Sagas and Þættir of Icelanders: Narrative Levels and 
Fantasy“. Vystoupení na 17th International Saga Conference, University of Reykjavik, 
srpen 2018 (http://sagaconference2018.hi.is/wp-content/uploads/2018/07/17th-Saga-
Conference-Programme-2018-07-27.pdf)  

 Mgr. Magda Králová. „If a Witch Eats a Man... Magic in Barbarian Law Codes“. Vystoupení 
na konferenci Witchcraft and Magic in Ancient Scandinavia 2018, Ludwig-Maxmilian 
Universität Műnchen, květen 2018 (https://www.nordistik.uni-
muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html) 

 
 

C. Reflexe případných připomínek či doporučení obsažených v souhrnném 
oponentním posudku (u programů Q42–Q50 též v dílčích oponentních 
posudcích) k přihlášce programu 
Vždy ocitujte konkrétní připomínku a pod ni uveďte příslušný komentář. V případě programu Q34 
zpracujte také reflexi připomínek obsažených v oponentních posudcích k průběžné zprávě programu za 
rok 2017. 

 
Připomínka 1:  
„Jedná se o program organizující akademickou činnost ve sféře, která dosud v podmínkách UK nebyla 
realizována. Reaguje na potřebu vytvořit platformu pro výzkum středověku, který je dosud na UK 
fragmentarizován podle činností kateder a ústavů. Projekt nepředpokládá vznik pevně organizované 
struktury, naopak spíše volnou kooperaci specialistů z různých oborů (bohemistika, latinská, 
staroseverská, anglická, německá, hebraistická, arabistická medievistika, hudební věda, dějiny umění, 
religionistika, archeologie). V tomto smyslu se bude jevit poměrně obtížné dospět společně k 
výsledkům souhrnné a syntetizující povahy.“ 
 
Již po dvou letech řešení programu Q07 se ve společných projektech ukazuje, že právě středověkou 
kulturu je třeba studovat s maximálním důrazem na interdisciplinaritu a propojení metodologií, protože 
řada otázek nemůže být uspokojivě zodpovězena, aniž bychom brali v úvahu celé spektrum 
medievistických disciplín. Tento mezioborový přístup umožňuje souhrny a syntézy nového typu. 
Příkladem mohou být řešitelské projekty archeolingvistické na pomezí archeologie a historické 
lingvistiky či spolupráce muzikologů a historiků umění mapujících české umění 14. a 15. století a jeho 
estetické principy a postupy. 
 

http://blogging2.humanities.manchester.ac.uk/alcgradschool/wp-content/uploads/2018/06/MEMSA-Conference-2018-draft-programme.pdf
https://www.nordistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html
https://www.nordistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html
https://www.nordistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html
http://sagaconference2018.hi.is/wp-content/uploads/2018/07/17th-Saga-Conference-Programme-2018-07-27.pdf
http://sagaconference2018.hi.is/wp-content/uploads/2018/07/17th-Saga-Conference-Programme-2018-07-27.pdf
http://blogging2.humanities.manchester.ac.uk/alcgradschool/wp-content/uploads/2018/06/MEMSA-Conference-2018-draft-programme.pdf
https://www.nordistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html
https://www.nordistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html
https://www.nordistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html
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Připomínka 2: 
„Současně dle textu programu by mělo dojít k: „soustavném pěstování prudce se rozvíjejícího a 
badatelsky i pedagogicky nesmírně produktivního oboru digital humanities, jenž je do medievistického 
výzkumu a výuky na FF UK doposud zapojen pouze v malé míře.“ Je třeba konstatovat, že se jedná 
spíše o soubor metod s využitím digitálních technologií v humanitních disciplínách. V programu není 
uvedeno, zda se uvažuje o zapojení do European Association of Digital Humanities. 

 
Přístupy digital humanities, jakkoli povahou metodologické, prostřednictvím nových médií propojují 
tradiční oborové pohledy a vytvářejí nové perspektivy, čímž umožňují formulaci zcela nových otázek i 
u tradičních témat. Obor digital humanities je aktivně rozvíjen a úspěšně zapojován do výuky. V letech 
2017 a 2018 FF UK spolupořádala dvě zimní školy digital humanities ve spolupráci s mezinárodní 
organizací DARIAH (a ve spolupráci s FHS UK). V roce 2017 úspěšně skončil program Digital Editing of 
Medieval Manuscripts (Erasmus+ Key Action 2: Strategic 
Partnerships, https://www.digitalmanuscripts.eu), který spočíval v sérii workshopů k digital 
humanities. Na něj navázaly dva další projekty: série hackathonů v Cambridgeské univerzitní knihovně 
Hands:On (https://projects.history.qmul.ac.uk/handson/), kde FF UK figuruje jako jedna z 
partnerských organizací, a projekt SCUSI pod vedením Marjorie Burghart (Uni. Lyon), v rámci kterého 
proběhl DH workshop v roce 2018 v Klosterneuburgu a v roce 2019 proběhne další workshop na Isola 
Bella v Itálii. 
V listopadu 2018 v Praze proběhla v Praze konference European Society for Textual Scholarship na 
téma „Author as Editor and Editor as Author", v rámci níž se jedna keynote přednáška a několik sekcí 
zaměřily právě na digital humanities. Digital humanities tak byly zahrnuty mezi klasické metody 
filologie. Díky těmto aktivitám se přístupy digital humanities, a to zejména ve vazbě na editování 
středověkých textů, dostávají do povědomí studentů a funguje jako platforma pro rozvíjení 
mezinárodní spolupráce. 
Člen řešitelského týmu programu Q07  je zakládajícím členem organizace a člen 
výkonného výboru České asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH; v letech 2017/8 byl také 
kooptovaným členem výkonného výboru Evropské asociace pro digitální humanitní vědy – EADH). 
CzADH, založená v červnu 2017, sdružuje několik desítek badatelů a knihovníků z řady českých 
univerzit, knihoven a výzkumných ústavů. Cílem CzADH je podporovat výzkumnou spolupráci, výměnu 
informací, výuku a zapojení veřejnosti ve všech oblastech digitálního výzkumu v humanitních oborech, 
a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. CzADH je členem Evropské asociace pro digitální 
humanitní vědy (EADH) a jejím prostřednictvím ve světové asociaci ADHO. CzADH od svého založení 
spolupracuje (především formou propagace mezi svými členy) i na akcích pořádaných programem 
Q07 – např. na letní škole TEI (Prague BEAST: https://praguebeast.hypotheses.org/scientific-
committee;) nebo na letních školách středověkých digitálních edic (DEMM, později SCUSI: 
https://www.digitalmanuscripts.eu/, viz výše).  
 
Připomínka 3: 
“Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový program, je třeba formulovat jeho vymezení vůči 
již existujícímu Centru medievistických studií, které již dlouhodobě podobný program rozvíjí 
a je pracovištěm UK společně s AV ČR. Projektované Centrum pro výzkum středověku 
uvažuje o navázání úzké spolupráce a vymezuje svoji odlišnost hlavně „využitím jednotlivých filologií 
napříč Evropou“. To není zcela přesvědčivé a navozuje to otázku o smysluplnosti 
existence dvou zaměřením velmi podobných center.” … “Program Centrum pro studium středověku 
odpovídá tendencím v oborovém bádání i na mezinárodním poli. Bylo by však potřebné jasněji 
vymezit postavení a cíle navrhovaného Centra pro studium středověku vůči již existujícímu Centru 
medievistických studií, které UK (spolu s Akademií věd ČR) podporuje. „Jinakost“ nového centra by se 
mohla vymezovat např. výraznějším zaměřením na evropská středověká mocenská a kulturní centra v 
různých časových úrovních. Dalším centrem, s nímž se mohou vymezené cíle Centra pro stadium 
středověku zčásti překrývat, je Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku v Historickém 
ústavu AV ČR (http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumnecentrum- 

https://praguebeast.hypotheses.org/scientific-committee
https://www.digitalmanuscripts.eu/
https://praguebeast.hypotheses.org/scientific-committee
https://www.digitalmanuscripts.eu/
https://projects.history.qmul.ac.uk/handson/
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dvory-a-rezidence-ve-stredoveku.ep/), kde mimo jiné participují někteří pracovníci 
FF UK. Je zřejmé, že po přijetí projektu budou v rámci UK podporována minimálně dvě 
pracoviště zaměřená velmi podobně.” 
 
CMS klade ve své činnosti a mezinárodní spolupráci důraz na studium středověku zejména v oborech 
historie (sociální, kulturní, politické, církevní dějiny) a v archeologii se zaměřením na Střední Evropu.  
Program Q07 (CSS, „Centrum pro studium středověku“) přispívá k institucionální konsolidaci 
středověkých studií na FF UK, před zahájením programu povýtce rozdrobené podle základních 
součástí a jejich projektových a výukových zaměření. Ve výzkumu i výuce se program Q07 tematicky 
soustředí na interdisciplinární propojení evropských a blízkovýchodních filologií (studium textů a 
pospolitostí, které je vytvořily) jednak navzájem, jednak s dalšími obory (historií, dějinami umění, 
hudební vědou, archeologií, historií, pomocnými vědami historickými aj.), a tedy v záběru rámec 
Střední Evropy přirozeně překračujícím.  
Pokud jde o možný překryv zaměření a činnosti s Výzkumným centrem Dvory a rezidence ve 
středověku, lze konstatovat, jak vyplývá z dosavadní činnosti programu Q07, že k němu nedochází, a 
to navzdory faktu, že někteří členové programu Q07 jsou spolupracovníky Výzkumného centra (to 
ostatně platí výjimečně, v osobě dr. Hlávkové) či členy jeho vědecké komise: program Q07 se dvorské 
problematice v kontextu středověké Střední Evropy soustavně tematicky nevěnuje.  
 
Připomínka 4: 
“Je na škodu, že si nelze udělat bližší představu o šíři spolupráce při adjustaci společných publikací se 
zahraničními partnery nebo na společných projektech, neboť přihláška prezentuje pouze „příklady“. 
Informace o výměně studentů DSP chybějí.” 
 
Odpověď na tuto připomínku lze vyčíst z rubriky E věnované profilu mezinárodní spolupráce v rámci 
činnosti programu Q07 navázané. Pokud jde o péči o studenty, lze doložit, jak v této správě 
dokladujeme průběžně, program Q07 se studentům doktorského a magisterského studia věnuje cíleně 
a soustavně /podpora výjezdů, podpora publikací, integrace do komplexních projektů, rozšiřující se 
nabídka výukových programů, péče o přijíždějící studenty (zejména Erasmus)/. 
 
Závěrem k odpovědím v této rubrice: Program Q07 je novou platformou a připomínky k nastavení 
jeho činnosti jsou tedy zcela přirozené. Jsme za ně vděčni, stejně jako už za samu podporu programu 
ze strany vedení UK a FF UK. Zároveň ovšem doufáme, že se nám za první dva roky existence 
programu Q07 podařilo řadu výhrad či pochybností již do značné míry rozptýlit.   

 

D. Reflexe případných připomínek či doporučení obsažených v oponentním 
posudku k závěrečné zprávě Programu rozvoje vědních oblastí na UK 
(„PRVOUK“), na který tento program Progres navázal 
Netýká se programů Q05 a Q07. Vždy ocitujte konkrétní připomínku a pod ni uveďte příslušný 
komentář. 
 
Tato rubrika se programu Q07 netýká.  

 
 

E. Podklady pro nové stanovení výše finanční bonifikace programu3 

                                                 
3 Podle čl. III odst. 2 opatření rektora č. 10/2018 je ve 4. a 5. roce realizace programu Progres (tj. v letech 2020 a 
2021) bonifikace poskytována „na základě žádosti obsažené v bilanční zprávě předkládané po druhém roce 
realizace programu“. 
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Zvolte jednu ze čtyř níže uvedených možností (a, b, c, d): 
a) Žádáme o bonifikaci za realizaci společného programu Progres. 
b) Žádáme o bonifikaci mezinárodní spolupráce. 
c) Žádáme o bonifikaci za realizaci společného programu Progres a zároveň o bonifikaci 

mezinárodní spolupráce. 
d) Program se neuchází o žádný typ bonifikace. 

V případě žádosti o bonifikaci za realizaci společného programu Progres (varianty a, c) stručně popište 
podobu a rozsah současné mezifakultní spolupráce v rámci programu. Zmiňte zejména společné 
publikace (nebo jiné výsledky), společné grantové projekty, případně další společné vědecko-výzkumné 
aktivity. 

V případě žádosti o bonifikaci mezinárodní spolupráce (varianty b, c) stručně popište podobu a rozsah 
současné mezinárodní spolupráce. Zmiňte zejména společné publikace, společné grantové projekty, 
dlouhodobé pobyty akademických a vědeckých pracovníků a studentů doktorských studijních 
programů, kteří se podílejí na realizaci programu, na zahraničních vědeckých institucích, dlouhodobé 
pobyty zahraničních vědeckých pracovníků na pracovišti fakulty (VŠ ústavu) zapojeném do programu, 
mezinárodní smlouvy, společné studijní programy, případně další mezinárodní vědecko-výzkumné 
aktivity. 

 
b) Žádáme o bonifikaci mezinárodní spolupráce.  
 
Domníváme se, že opodstatněnost tohoto požadavku vyplývá již ze základního nastavení a cíle 
programu Q07 – totiž sjednotit výzkum v oblasti studia středověku na FF UK v interdisciplinární 
perspektivě, která se bez soustavné snahy o internacionalizaci, otevírání medievistiky na FF UK světu, 
neobejde. V dalším si proto dovolíme připomenout pouze nejvýznamnější milníky mezinárodní 
spolupráce, na níž se rozhodující měrou podíleli členové řešitelského týmu programu Q07, 
v hodnoceném období. 
 

 Obor digital humanities je aktivně rozvíjen a úspěšně zapojován do výuky. V letech 2017 a 
2018 FF UK spolupořádala dvě zimní školy digital humanities ve spolupráci s mezinárodní 
organizací DARIAH (a ve spolupráci s FHS UK). V roce 2017 úspěšně skončil program Digital 
Editing of Medieval Manuscripts (Erasmus+ Key Action 2: Strategic 
Partnerships, https://www.digitalmanuscripts.eu), který spočíval v sérii workshopů k digital 
humanities. Navázaly na něj dva další projekty: série hackathonů v Cambridgeské univerzitní 
knihovně Hands:On (https://projects.history.qmul.ac.uk/handson/), kde FF UK figuruje jako 
jedna z partnerských organizací, a projekt SCUSI pod vedením Marjorie Burghart (Uni. Lyon), 
v rámci kterého proběhl DH workshop v roce 2018 v Klosterneuburgu a v roce 2019 
proběhne další workshop na Isola Bella v Itálii. 

 V listopadu v Praze proběhla v Praze konference European Society for Textual Scholarship na 
téma "Author as Editor and Editor as Author", v rámci níž se jedna keynote přednáška a 
několik sekcí zaměřily právě na digital humanities. Lze tedy konstatovat, že program Q07 se 
stal plnohodnotným partnerem v rámci intenzivní mezinárodní spolupráce na poli digital 
humanities s Uni. Lyon, Queen Mary University London, ELTE Budapest, Uni. Bratislava, 
Stiftsbibliothek Klosterneuburg, Archivio Borromeo Isola Bella. Do této spolupráce jsou 
aktivně zahrnováni studenti magisterských a doktorských programů. 

 V červenci 2018 proběhla mezinárodní konference International Medieval Congress v  Leedsu 
(UK) - zvanými koordinátory hlavního tématu konference, „Memory“, byli Jan Čermák a Lucie 
Doležalová. Tato akce výrazně přispěla k mezinárodní viditelnosti Progresu Q07. Chystá se 
kolektivní monografie v prestižním nakladatelství Brepols. 

 V listopadu 2018 proběhla v Praze konference European Society for Textual Scholarship na 
téma „Author as Editor and Editor as Author“. V rámci mezinárodního organizačního výboru ji 
připravili Jan Čermák, Lucie Doležalová a Ondřej Tichý. 

https://projects.history.qmul.ac.uk/handson/
https://www.digitalmanuscripts.eu/
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 Jedním z nejvýznamnějších počinů programu Q07 v mezinárodní sféře je účast jeho členů-
muzikologů v projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early 
Modern Europe (SoundMe) (http://www.soundme.eu; 
http://www.soundme.eu/teams/prague-team/; spolupráce s univerzitami Cambridge, 
Heidelberg, Utrecht, a s Polskou akademií věd ve Varšavě  (2016-2019, D. Eben a L. Hlávková) 

 V každém semestru probíhá každotýdenní série zvaných zahraničních odborníků-medievistů 
Medieval Conflicts and Contrasts, LS 2017: Text and Image, ZS 2017: Digital Humanities and 
the Study of the Past, LS 2018: Life and Biography in the Middle Ages, ZS 2018: Metaphor 

(program https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts).  
 
 

F. Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků 

Finanční prostředky poskytnuté na program4 Rok 2017 (tis. Kč) Rok 2018 (tis. 
Kč) 

a Prostředky na realizaci programu bez 
bonifikace 

6 155 6 554 

b Bonifikace mezinárodní spolupráce 134 29 

c Celkem (a + b) 6 288 6 583 

 
Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2017 – viz průběžná zpráva za rok 2017 (není třeba 
znovu uvádět). 
 
Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2018  

Vyplňte bílá pole v tabulce. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za desetinnou čárkou). 
Nezahrnujte prostředky převedené v roce 2017 do FÚUP. Pod tabulku uveďte stručný komentář 
k výdajům. Pokud byla v roce 2017 část finančních prostředků programu převedena do FÚUP, uveďte 
pod tabulku její výši a využití těchto prostředků v r. 2018. 

Typ výdajů Částka (tis. Kč) 

d Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody) 3 519 

e Stipendia    309 

f Provozní náklady a služby 1 116 

g Doplňkové a režijní náklady 1 311 

h Investice        0 

i FÚUP 2018 (prostředky převedené v r. 2018 k využití v r. 

2019) 

   328 

 

j Celkem5 6 583 

FÚUP 2017:  
 
Provozní náklady a služby: 314 tis. Kč 
 
CELKEM: 314 tis. Kč 

 

                                                 
4 bez prostředků převedených v předchozím roce do FÚUP 
5 Částka uvedená v tomto řádku musí být totožná s částkou uvedenou v řádku c, viz tabulka výše (výjimkou je 
pouze případ vrácení části finančních prostředků – v takovém případě uveďte pod tabulku výši vrácených 
prostředků a stručně zdůvodněte). 

http://www.soundme.eu/
http://www.soundme.eu/teams/prague-team/
https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts
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G. Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě 
přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu6, který byl v roce 2018 pořízen z finančních prostředků na 
program  
Pokud byl v roce 2018 takovýto majetek pořízen, uveďte vždy název přístroje a cenu bez DPH. (Údaje 
pro rok 2017 viz průběžná zpráva za rok 2017; není třeba znovu uvádět.) 

 

                                                 
6 tj. aktuálně v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH 



Zápis z 1. zasedání rady programu Progres Q07  „Centrum pro studium středověku“  
2. března 2017, hlavní budova FF UK, 18.00–20.00  
 
Přítomni:  

 
 
Omluveni:  
  
Program:  
 
1. Zahájení koordinátorem. 
 
2. Sdělení koordinátora o obecných pravidlech financování programu Progres: 

a) celková roční částka je víceméně fixována na celé období trvání programu; 
b) publikační výstupy budou připisovány dílčím součástem. 

 
3. Sdělení koordinátora a diskuze rady o personálním obsazení programu Progres 3: 

a) náprava formálního opomenutí ; 
b) případ  (problém s univerzitní aplikací); 
c) potenciální personální rozšíření programu v roce 2017. 

 
4. Upozornění na neodevzdané roční výhledy: 

a) někteří interní členové programu dosud nedodali plán aktivit na rok 2017 a výhled 
čerpání osobně přidělených prostředků; 
b) dotyční členové programu budou ještě jednou obesláni.  

 
5. Sdělení koordinátora o pravidlech využívání SVV a stipendijního fondu FF UK: 

- kolize s dalšími způsoby financování doktorandských aktivit, včetně prostředků 
z programu Progres.  

 
6. Vyhodnocení 1. kola vnitřní soutěže o dílčí prostředky programu Progres 3: 

a) diskuze o rozvržení finančních prostředků vyhrazených pro roční soutěž; členové rady 
se shodli, že v prvním kole bude rozdělena přibližně polovina z celkové sumy (350.000–
450.000,- Kč z předpokládané sumy 700.000–900.000,- Kč); 
b) shrnutí požadavků projektových žádostí zaslaných do 1. kola (16 projektů; min. 
669.000,- Kč; optimálně 802.000,- Kč);   
c) debata o hodnotících kritériích – shoda rady na základních pravidlech, konzistentním 
hodnocení projektů a zvýhodnění žadatelů, kteří nejsou v rámci programu jinak 
financováni, zvýhodnění projektů s nadosobním dopadem; 
d) individuální hodnocení každého podaného projektu – celkem bylo přijato 15 projektů, 
mezi něž bude rozdělena suma 420.000,- Kč; 
e) debata o formulaci vyrozumění pro navrhovatele projektů – bude obsahovat informaci 
o možnosti účastnit se 2. kola, instrukce k čerpání financí, nároky na odevzdání 
přislíbeného výstupu a požadavek závěrečné zprávy. 

 
7. Diskuze o aktualizaci směrnic pro 2. kolo vnitřní soutěže: 

a) nebude stanovena dolní optimální hranice rozpočtu (dosud 20.000,- Kč); 
b) upřesněna pravidla na hrazení nákladů spojených s uměleckým vystoupením 
(doprovodné koncerty); 



c) stanovena pravidla na hrazení publikačních výstupů – hrazeny budou jen dílčí náklady 
skutečně realizovatelné v daném roce, nikoliv např. celá výroba knihy; 
d) nebudou stanoveny závazné normy nákladů za odborný či umělecký/literární překlad. 

 
8. Debata o způsobu vyúčtování nákladů: 

- interních členů programu a realizovaných projektů; 
- stanoven přehledný a jednotný způsob číselné identifikace v účetních přehledech. 

 
9. Zakončení koordinátorem. 
 
 
Zapsal:



Zápis z 6. zasedání rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“   

27. listopadu 2018, místnost č. 105, hlavní budova FF UK, 18.00–19:40  

  

Přítomni:  

   

  

Omluveni:   

 

Host:   

 

 
 

   

Program:  

  

1. Zahájení koordinátorem. 

 

 

2. a  informovali o stavu čerpání rozpočtu za rok 2018 a o 

rozpočtu na rok 2019. Rada souhlasila s následujícím rozdělením rozpočtu:   

a. Fond osobního rozvoje (tzv. hřivny) – prostředky přidělené plošně interním 

členům Progresu k individuálnímu čerpání –  navrhuje zvážit 

účast členů, kteří nemají po dva roky žádné výsledky v OBD a s Progresem Q07 

nekomunikují. Rada se k tomuto sejde na začátku února a odsouhlasí konečný 

seznam těch, kterým „hřivna“ bude v roce 2019 přidělena. V nejbližších dnech 

bude členům rady nasdílen dokument obsahující personální soupis členů 

Progresu Q07 a afiliovaných doktorandů se žádostí, aby v něm vyznačili 

navrhované změny pro rok 2019. Výslednou podobu soupisu rada schválí rovněž 

na svém únorovém zasedání. 
 

b. Fond vnitřní soutěže – prostředky určené na vnitřní projektovou soutěž 

podporující rozvoj medievistiky na FF UK (včetně soutěže post-doců)  

c. Fond rezervy (podpora ZS, odměny členům rady, tajemnici Progresu);   
 

3. Následně  předložil Radě k projednání tato témata: 

a. příspěvek ZS činil zatím v prvním i druhém roce činnosti celkem cca půl 

milionu, tj. max. 2.000,- na osobu či 6.000,- na ZS. Způsob rozdělení příspěvku 

může Rada v příštím roce podle potřeby revidovat. Rada toto rozdělení 

odsouhlasila. 

b. letošní rok byl administrativně mnohem náročnější než minulý, v příštím roce 

bude pro usnadnění administrativy všem členům Progresu nasdílena tabulka 

s čerpáním jednotlivých položek, aby stav svého čerpání mohli průběžně 

sledovat. Rada bere na vědomí. 

c. Rada odsouhlasila navýšení mzdy tajemnici Progresu  v roce 

2019 o 3000,- Kč měsíčně. 

 

Soutěž post-doců: 

4. Prorektor  pohovořil o výhodách zahraničních post-doců a možnostech 

jejich financování a vyzval, aby se Rada pokusila nějakého získat. Prorektor připomněl, 

že UK navázala spolupráci s 4U (respektive 5U) – Univerzitami ve Varšavě, 



Heidelbergu, Miláně a Sorbonnou (nově i s Univerzitou v Kodani), a že uvolní finanční 

prostředky na meziuniverzitní spolupráci (příprava společných grantů apod.) 

 

5. Rada diskutovala o tom, jak udržet kvalitní post-doky na fakultě. Následně Rada 

odsouhlasila vyhlášení soutěže v češtině i angličtině do konce roku tak, aby mohla být 

vyhodnocena v únoru 2019 (místo post-doca na březen-prosinec). Stávajícím post-

docům bude prodloužena smlouva do konce února tak, aby v případě úspěchu v soutěži 

mohli na fakultě pokračovat. Podmínkou je doplnění zprávy o činnosti, zejména o 

podaných grantech a konkretizace výstupů. Poté rada diskutovala o způsobu evaluace 

post-doků. Vybraný post-doc by měl mít svého „zpravodaje“, který ho povede a pro 

Radu připraví zprávu, Progres Q07 se tímto způsobem rovněž vynasnaží zajistit výstupy 

postdoků na odborných seminářích oborových kateder a ústavů 

  
Různé: 

6.  připomněl členům rady konto u NK ČR pro mezinárodní knihovní 

výpůjčky. Konto mohou členové Progresu Q07 a afiliovaní doktorandi i nadále využívat 

prostřednictvím , která o výpůjčkách vede centrální evidenci. 

7. Zakončení schůze koordinátorem.  

  

  

Zapsala 

Za správnost:  



Zápis ze 7. zasedání rady programu Progres Q07 „Centrum pro studium středověku“ 
7. února 2019, místnost č. 11, hlavní budova FF UK, 14:00–15:40 

  
Přítomni:  

 
 

Omluveni:  
 
   
Program:  
  

1. Zahájení koordinátorem. 
 

Závěrečné zprávy za rok 2018: 
2.  konstatoval, že zprávy odevzdali všichni kromě  

z .  informovala o osobních problémech  a přislíbila, že 
zprávu bude urgovat.  navrhl, aby byl pro závěrečnou zprávu vytvořen 
formulář – zpracování bude jednodušší a přehlednější. Rada s návrhem souhlasila. 
 

Čerpání z Fondu osobního rozvoje („hřivny“) 2018: 
3. se dotázal, zda má někdo ze členů Rady připomínky ke způsobu čerpání 

„hřiven“. Rada se způsobem čerpání souhlasí a považuje jej za dobrý. 
 

Soutěž post-doců: 
4.  informoval, že se do soutěže přihlásili 4 uchazeči:  

Mgr. et Mgr. Jiří Černý, Ph.D.,  
Markéta Novotná, Ph.D.,  
PhDr. Mgr. Jakub Razim, PhD. et PhD.   
Filip Srovnal, Ph.D. 
Rada diskutovala o jednotlivých uchazečích a o tom, jak velké úvazky mají být 
přiděleny vzhledem k navrženým projektům jednotlivých post-doců. Po delší 
diskusi se Rada usnesla přidělit poloviční úvazek F. Srovnalovi (afiliován k 
ÚDU), J. Černému (afiliován k ÚGS) a J. Razímovi (afiliován k ÚČD). 

  
Soutěž projektů: 

 
5. Rada odsouhlasila vyhlášení soutěže na 1. 3. – 15. 4. Na své příští schůzi ve čtvrtek 25. 

dubna ve 14:00 Rada rozhodne, které projekty podpoří. Místo schůzky bude upřesněno. 
 

Různé: 

6. Rada po krátké diskusi rozhodla, že průběžný stav čerpání finančních prostředků bude 
nasdílen členům Rady Progresu. Ostatním členům bude jednou měsíčně zaslán stav 
jejich čerpání.  

7.  dal Radě k uvážení, zda je možné finančně podpořit vydání dizertační 
práce kolegyně, které byl v minulém roce zároveň přidělen úvazek post-doca. Rada 
souhlasí s tím, že „progresovým“ post-docům mohou být přiděleny další finanční 
prostředky, ovšem pouze v rámci vnitřní soutěže.  

8. projedná s děkanem výši slíbeného příspěvku od fakulty na sebrané spisy 
prof. Homolky.  



9.  zjistí na Grantovém oddělení, zda má být afiliace předkladatelů projektů 
SVV dle školitele či dle tématu/oboru.      

10. Zakončení schůze koordinátorem.  
  
  
Zapsala   
Za správnost:  
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PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA 
o uskutečňování programu Progres za rok 2017 

 
Kód programu: Q08 
Název programu: Český národní korpus 
Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora):  
Filozofická fakulta 
Koordinátor:  

 
 
A. Stručný souhrn o realizaci programu, výběr významných výsledků 
Stručně shrňte realizaci programu v r. 2017 (předpokládaný rozsah cca 1–5 stran A4), s důrazem na dosažené 
výsledky (nikoli na popis činností). Zmiňte průběh případné mezifakultní nebo zahraniční spolupráce, dále 
případné schválené změny ve složení rady programu nebo změny ve výčtu klíčových účastníků programu, kteří 
nejsou členy rady programu (viz část 8 přihlášky programu). Uveďte termíny jednání rady programu v roce 
2017. 
Dále zmiňte vybrané nejvýznamnější publikační výstupy (popř. i jiné výsledky) programu; u jednotlivých 
výsledků může být připojen i krátký komentář přibližující obsah/význam daného výsledku. Uvádějte jen 
výsledky publikované nebo přijaté k publikaci v roce 2017; výsledky, které byly v r. 2017 pouze přijaty 
k publikaci, opatřete poznámkou. U každého výsledku uveďte plnou citaci, případně i odkaz na fulltext. 
U společných programů vyznačte, které výsledky vznikly v rámci mezifakultní spolupráce. Výsledky zde 
uvedené musí být evidovány v celouniverzitní verzi aplikace OBD (výjimkou jsou pouze výsledky přijaté 
k publikaci a výsledky fakult / VŠ ústavů, které nedisponují celouniverzitní verzí OBD). 
 
Primárním cílem programu Q08 je podpora badatelské činnosti pracovníků projektu Český národní 
korpus (ČNK) a rozvoj oboru korpusová lingvistika na UK. Progres Q08 představuje menšinový, ale 
svým zaměřením velmi významný a nenahraditelný zdroj prostředků pro financování vědecké 
činnosti v rámci ČNK. Projekt ČNK jako celek je totiž od svých počátků v roce 1994 v drtivé míře 
financován z účelové dotace MŠMT (v posledním období je to v rámci projektu Velkých infrastruktur 
pro VaVaI, LM2015044), která je z rozhodnutí poskytovatele využitelná pouze na budování, rozvoj a 
provozování infrastruktury, nikoli na výzkum vytvářený na jejím základě. Přitom výzkum prováděný 
pracovníky ČNK na jimi budované infrastruktuře (publikování case-studies, popularizace nových 
metod) hraje klíčovou roli v získávání dalších uživatelů a rozvoji celé disciplíny. Vlastní výzkum je 
proto poskytovatelem dotace jedním z intenzivně sledovaných indikátorů a podpora ze strany 
hostitelské instituce v této oblasti hraje důležitou roli v získávání prostředků na provozování 
infrastruktury na další období. 
 
Projekt ČNK, na jehož řešení se podílejí dvě základní součásti FF UK – Ústav Českého národního 
korpusu (ÚČNK) a Ústav teoretické a komputační lingvistiky (ÚTKL) –, se zaměřuje na mapování 
češtiny ve všech aspektech jejího využití (včetně aspektu kontrastivního) a poskytování přístupu více 
než cca 6700 uživatelům k rozsáhlé textové bázi. Tito uživatelé, kteří se rekrutují především z řad 
studentů a pedagogů českých i zahraničních VŠ, položili v roce 2017 prostřednictvím jednoho 
z rozhraní v rámci portálu www.korpus.cz více než 2600 dotazů v průměru za den. Vzhledem k 
dlouhodobě rostoucímu trendu jak v počtech uživatelů, tak v počtech interakcí lze soudit, že 
korpusový přístup ke zkoumání jazyka a dalším oblastem společenských a humanitních věd, které 
využívají rozsáhlých textových dat, se v ČR pomalu etabluje, a to i zásluhou vědecké činnosti 
pracovníků ČNK. Svědčí o tom také neustále rostoucí soupis výsledků registrovaných v Repozitáři 
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vědeckých publikací založených na ČNK (viz https://www.korpus.cz/biblio), který v polovině února 
obsahoval více než 1820 záznamů. 
 
Z prostředků Progres Q08 jsou po odečtení režie hrazeny jednak osobní náklady celkem 22 
participujících pracovníků ÚČNK a ÚTKL v celkovém objemu okolo 1,5 FTE (počet úvazků během roku 
mírně osciluje) a jednak prostředky na pokrytí nákladů zahraničních konferenčních cest. Nad rámec 
výše uvedeného počtu pracovníků jsou do aktivit programu Progres Q08 rovněž zapojeni dva 
studenti doktorského studia Matematické lingvistiky.  
 
Výstupy 
V roce 2017 byly z prostředků Progres Q08 publikovány 4 články v časopise, 2 statě ve sborníku, 1 
kapitola v knize a 1 kniha. Specifickým typem výstupu, který leží na pomezí infrastrukturní a vědecké 
činnosti, je báze znalostí z korpusové lingvistiky ve formě wiki, která je přístupná bez registrace všem 
návštěvníkům internetového portálu projektu na adrese wiki.korpus.cz. Tato báze znalostí sloužící 
jako uživatelská příručka i jako výukový materiál je neustále doplňována a aktualizována. Ke konci 
roku 2017 obsahovala více než 560 NS českého textu; anglická mutace není pořizována pro všechny 
její části a její celkový objem tak dosahuje zhruba 270 NS. Níže je uveden soupis všech publikovaných 
výsledků v roce 2017. 
 
Monografie: 

- Lucie Chlumská: Překladová čeština a její charakteristiky. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny. 

 
Kapitola v knize: 

- Anna Čermáková, Lucie Chlumská: Expressing place in children's literature: Testing the limits 
of the n-gram method in contrastive linguistics. In: Egan, T., Dirdal, H. (eds): Cross-linguistic 
Correspondences: From Lexis to Genre. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company, s. 75-95. 

 
Články v časopisech: 

- Michal Křen: Grammatical Change Trends in Contemporary Czech Newspapers. Jazykovedný 
časopis 68, s. 238-248.  

- Masako Fidler, Václav Cvrček: Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse. 
Corpus Linguistics and Linguistic Theory. https://doi.org/10.1515/cllt-2016-0073 

- Anna Řehořková: Issues of POS Tagging of the (Diachronic) Corpus of Czech: Preparing a 
Morphological Dictionary. Jazykovedný časopis 68, s. 316-325. 

- Pavel Vondřička: Korpus vlastními silami. Naše řeč 100, s. 99-102. (recenze) 
 
Příspěvky v nekonfrerenčních sbornících: 

- Václav Cvrček, Masako Fidler: Probing Aspectual Context with Keyword Analysis. In: 
Makarova, A., Dickey, S., Divjak, D. (eds): Each Venture A New Beginning: Studies In Honor 
Of Laura A. Janda. Bloomington/Indiana: Slavica Publishers, s. 279-298. 

- Václav Cvrček: Paradigmatické korpusové dotazy a moderní diachronie. In: Stluka, M., 
Škrabal, M. (eds): Liſka a czban – Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 117-129. 

 
Pracovníci ČNK vystoupili s podporou Progres Q08 na zahraničních i domácích konferencích s 13 
příspěvky a 2 postery či kratšími referáty. Jednalo se mj. o tyto konference: 

- Corpus Linguistics 2017, Birmingham, UK 
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- Słowiańskie Przyjemności 3: Wielojęzyczność, Krakow, PL 
- Slovko 2017, Bratislava, SK 
- Naše řeč 100, Praha, ČR 
- Király Peter 100, Budapešť, HU 
- International Conference on Historical Linguistics, San Antonio, USA 
- Diachronic Slavonic Syntax 3: Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax, 

Salzburg, AT 
 
Personálie 
Řízení projektu Progres Q08 obstarává pětičlenná rada, jejíž složení se v roce 2017 neměnilo: 

-  (koordinátor) 
-  (členka rady) 
-  (člen rady) 
-  (člen rady) 
-  (člen rady) 

 
Vedle kratších operativních setkání se jednání rady uskutečnilo v těchto termínech: 28. 3., 21. 11. 
 
V řešitelském týmu došlo k drobným změnám souvisejícím s návratem  
z rodičovské dovolené a s nástupem  do doktorského studia. 
 
B. Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků 
Vyplňte bílá pole v tabulkách. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za desetinnou čárkou). Pod 
tabulky je možné uvést komentář k výdajům. 
 
Prostředky na realizaci programu (tis. Kč) 

a Poskytnuté prostředky bez bonifikace 1 837 
b Bonifikace mezinárodní spolupráce 134 
c Prostředky převedené z FÚUP 2016* 77 
d Součet (a + b + c) 2048  

* uveďte, jen pokud byly do rozpočtu programu převedeny prostředky z FÚUP 2016 
 
Přehled vynaložených finančních prostředků (tis. Kč) 

Typ výdajů Částka 
e Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody) 1258 
f Stipendia 0 
g Provozní náklady a služby 381 
h Doplňkové a režijní náklady 368 
i Investice 0 
j FÚUP 2017 (prostředky převedené v r. 2017 k využití v r. 2018) 41 
k Celkem** 2048 

** částka uvedená v tomto řádku musí být totožná s částkou uvedenou v řádku d, viz tabulka výše 
 
Osobní náklady byly použity na mzdy 22 participujících pracovníků, zaměstnanců ÚČNK či ÚTKL FF 
UK. Jejich souhrnný úvazek činil cca 1,5 FTE (v průběhu roku jeho úroveň drobně kolísala). Nemzdové 
náklady (po odečtení režie) byly použity zejména na hrazení výdajů souvisejících s pracovními 
cestami badatelů zapojených do projektu (zahraniční konferenční cesty); celkem se jednalo o 13 
plných příspěvků a 1 poster a jeden kratší příspěvek na domácích i zahraničních konferencích. 
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C. Vyjádření k připomínkám uvedeným v souhrnném oponentním posudku k přihlášce programu 
– týká se pouze programů Q13 a Q341 
 
 
 
D. Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující hodnotu 
stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu2, který byl pořízen 
z finančních prostředků na program 
V případě, že byl v roce 2017 takovýto majetek pořízen, uveďte do tabulky vždy název přístroje a cenu v tis. Kč 
(bez DPH). 
 

Název přístroje Cena (v tis. Kč, bez DPH) 
  
  
  
  

 
 
 
Podpis koordinátora programu, datum podpisu:  .............................................................. 
 
 
 
Souhlasy děkanů (ředitelů) všech fakult (VŠ ústavů) UK podílejících se na programu se zněním 
průběžné zprávy 
V níže uvedené tabulce mohou děkani zúčastněných fakult (ředitelé VŠ ústavů) vyjádřit svým podpisem 
souhlas se zněním průběžné zprávy. Nebude-li podpis obsažen, rektorát UK dodatečně vyzve děkana/ředitele 
k zaslání souhlasu e-mailem a poté do tabulky doplní datum souhlasu. 
 

Fakulta / 
VŠ ústav 

Jméno, příjmení, titul 
děkana/ředitele 

Podpis děkana/ředitele, datum podpisu 
Nebo: datum souhlasu děkana/ředitele se zněním 

průběžné zprávy (doplní RUK) 

FF   

 

                                                
1 U ostatních programů, u nichž byly v oponentním posudku k přihlášce obsaženy připomínky či doporučení, 
bude vypořádání těchto připomínek (doporučení) součástí bilanční zprávy předkládané po druhém roce 
realizace programu. 
2 Tj. aktuálně v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH. 
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BILANČNÍ ZPRÁVA 
o uskutečňování programu Progres za období roků 2017–2018 

 
Kód programu: Q08 
Název programu: Český národní korpus 
Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora):  
Filozofická fakulta 
Koordinátor:  

 
 
A. Souhrn dosavadního uskutečňování programu 
Stručně shrňte realizaci programu v období let 2017–2018, s důrazem na dosažené výsledky. Tuto část 
bilanční zprávy zpracujte se zřetelem k naplánovaným aktivitám dle části 9 přihlášky programu1. 
Můžete uvést, k jakému věcnému či metodologickému posunu došlo v uvedeném období ve výzkumu 
realizovaném v rámci programu, čím tento výzkum a jeho témata přispívají k rozvoji dané vědní oblasti, 
nebo zda vznikly nové výzkumné skupiny. Dále lze uvést například kvalifikační růst pracovníků 
zapojených do programu, zapojení studentů doktorských studijních programů, mezinárodní spolupráci 
(může být dále rozvedeno v části C bilanční zprávy), účast na významných nových grantových 
projektech (včetně jejich stručné specifikace), vzájemnou spolupráci týmů zapojených do programu 
nebo spolupráci s jinými programy Progres. V případě nutnosti můžete odkázat na průběžnou zprávu 
za rok 2017. 
Zmiňte případnou schválenou změnu koordinátora nebo složení rady programu. Uveďte také případné 
významnější změny oproti částem 8 nebo 9 přihlášky programu2, ke kterým došlo nebo které jsou 
plánovány.  
Uveďte termíny jednání rady programu v roce 2018. 
Předpokládaný maximální rozsah této části bilanční zprávy: 3 strany (u programů z oblasti humanitních 
a společenských věd až 6 stran). 
 
Program Progres Q08 Český národní korpus byl koncipován v návaznosti na předchozí projekt 
Prvouk s primárním cílem podpory a rozvoje oboru korpusová lingvistika na Filozofické fakultě 
a potažmo celé univerzitě. Prostředky projektu Progres Q08 představují sice menšinový, 
nicméně velmi podstatný zdroj financování projektu ČNK, který je většinově hrazen 
z prostředků MŠMT v rámci titulu Velké infrastruktury pro VaVaI (LM2015044). Zatímco 
prostředky poskytované v rámci projektu výzkumných infrastruktur slouží k budování a 
rozvíjení zázemí pro korpusový výzkum a nelze je využít pro financování vlastního výzkumu a 
běžného vědeckého provozu, prostředky Progres Q08 představují komplementární zdroj 
financí pro hrazení vlastní vědecké činnosti s výstavbou infrastruktury ČNK přímo 
nesouvisející. Podstatné přitom je, že tato vědecká činnost projektu ČNK se bezprostředně 
promítá do hodnocení infrastruktury jako takové, ačkoli na ni není z prostředků MŠMT 
alokována žádná částka. Význam prostředků poskytovaných v rámci programu Progres tak tkví 
                                                
1 Část 9 přihlášky programu: Popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky a programy; 
kritické zhodnocení postavení vědní oblasti na UK v národním a zejména mezinárodním kontextu; návrh klíčových 
kroků pro zlepšení tohoto postavení v horizontu doby uskutečňování programu, zdůvodnění a rámcový 
harmonogram těchto kroků, indikátory tohoto zlepšení. 
2 Část 8 přihlášky programu: Orientační údaje o počtech osob zúčastněných na programu, údaje o případných 
dalších klíčových účastnících programu, kteří nebudou členy rady programu. Část 9 přihlášky programu: viz výše, 
pozn. pod čarou č. 1. 
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nejen ve zvýšení kvality oboru korpusová lingvistika, ale rovněž napomáhá pozitivnímu 
hodnocení infrastruktury ČNK jako celku při periodických evaluacích. 
 
Pro doplnění uvádíme, že projekt ČNK se zaměřuje na mapování češtiny ve všech aspektech 
jejího využití (včetně aspektu kontrastivního) a poskytování přístupu k rozsáhlé textové bázi 
(jazykovým korpusům) pro více než 7400 uživatelů. Na jeho řešení se podílejí dvě základní 
součásti FF UK: Ústav Českého národního korpusu (ÚČNK) a Ústav teoretické a komputační 
lingvistiky (ÚTKL). Uživatelé ČNK (především studenti a pedagogové českých i zahraničních VŠ) 
položili v roce 2018 prostřednictvím jedné z aplikací v rámci portálu www.korpus.cz více než 
3000 dotazů v průměru za den. O pomalu rostoucí oblibě korpusového přístupu a jeho 
pozvolném etablování v českém prostředí svědčí i neustále rostoucí soupis výsledků 
registrovaných v Repozitáři vědeckých publikací založených na ČNK (viz 
https://www.korpus.cz/biblio), který na začátku února 2019 obsahoval více než 2300 
záznamů. 
 
Z prostředků Progres Q08 byly po odečtení režie ke konci roku 2018 hrazeny jednak osobní 
náklady celkem 19 participujících pracovníků ÚČNK a ÚTKL v celkovém objemu okolo 0,65 FTE, 
jednak prostředky na pokrytí nákladů zahraničních konferenčních cest. Nad rámec výše 
uvedeného počtu pracovníků jsou do aktivit programu Progres Q08 rovněž zapojeni dva 
studenti doktorského studia oboru matematická lingvistika.  
 
Výstupy 
V roce 2017 byly z prostředků Progres Q08 publikovány 4 články v časopise, 2 statě ve 
sborníku, 1 kapitola v knize a 1 kniha. V loňském roce k těmto výstupům přibyly 4 kapitoly 
v monografiích, 2 články v recenzovaných časopisech, jedna stať ve sborníku a 4 příspěvky 
typu recenze nebo zpráva.  
 
Specifickým výstupem, který propojuje infrastrukturní a vědecko-pedagogickou činnost, je 
korpusová wikipedie, která je přístupná bez registrace všem návštěvníkům internetového 
portálu projektu ČNK na adrese wiki.korpus.cz. Každoročně je tato báze znalostí sloužící jako 
uživatelská příručka i jako výukový materiál doplňována a aktualizována. Ke konci roku 2018 
obsahovala cca 730 NS českého textu; anglická mutace není pořizována pro všechny její části 
a její celkový objem tak dosahuje zhruba 340 NS. O jejím významu pro rozvoj oboru svědčí 
denní návštěvnost, která mírně vzrostla oproti roku 2017 na téměř 153 návštěv denně (55 788 
návštěv za rok 2018). 
 
Pracovníci ČNK vystoupili s podporou Progres Q08 na zahraničních i domácích konferencích 
s 10 příspěvky a 2 postery či kratšími referáty. Jednalo se mj. o tyto konference: 

- AATSELL, Washington, D.C., USA 
- Idioms in Discourse, Padova, Itálie 
- Olinco, Olomouc, ČR 
- Qualico 2018, Wroclaw, Polsko 
- Euralex 2018, Ljubljana, Slovinsko 
- ICS.2 Second International Conference on Sociolinguistics, Budapešť, Maďarsko 
- Using Corpora in Contrastive and Translation Studies, Louvain, Belgie 
- 12th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, Tavira, Portugalsko 
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- International Conference On Metaphor And Discourse: Metaphor across cultures and 
social spheres, Castellón de la Plana, Španělsko 

 
Zásadním organizačním počinem roku 2018 bylo zorganizování mezinárodní korpusové 
konference SlaviCorp 2018 v Praze (viz https://slavicorp.ff.cuni.cz). Konference navazuje na 
tradici mezinárodních slavisticky orientovaných korpusových konferencí, která byla přerušena 
v roce 2011 a ve spolupráci s partnerskými institucemi zejm. v Polsku a ve Slovinsku se nám 
tuto tradici oborového setkávání podařilo obnovit. Konference se zúčastnilo celkem 75 
účastníků, z nichž 48 bylo zahraničních, jednacím jazykem konference byla angličtina. Nad 
rámec výše uváděných příspěvků vystoupili i účastníci programu Progres Q08 na SlaviCorpu 
s celkem 8 dalšími příspěvky. 
 
Personálie 
Řízení projektu Progres Q08 obstarává pětičlenná rada, jejíž složení se v roce 2018 neměnilo: 

-  (koordinátor) 
-  (členka rady) 
-  (člen rady) 
-  (člen rady) 
-  (člen rady) 

 
Vedle kratších operativních setkání se jednání rady uskutečnilo v těchto termínech: 6. 3. 2018, 
16. 10. 2018 
 
V řešitelském týmu došlo k drobným změnám souvisejícím s rozšířením týmu o  

 
 
 
B. Výběr nejvýznamnějších výsledků 
Ke každému výsledku připojte krátký komentář přibližující význam dané publikace (nebo jiného typu 
výsledku). V případě publikačních výstupů uvádějte jen výsledky publikované nebo přijaté k publikaci 
v letech 2017–2018; výsledky, které byly pouze přijaty k publikaci, opatřete poznámkou. U každé 
publikace uveďte plnou citaci, případně i odkaz na fulltext. U společných programů vyznačte, které 
výsledky vznikly v rámci mezifakultní spolupráce. Všechny zde uvedené výsledky musí být evidovány 
v celouniverzitní verzi aplikace OBD, výjimkou jsou pouze výsledky přijaté k publikaci. 
Předpokládaný maximální rozsah této části bilanční zprávy: 3 strany. 
 
Monografie: 
Lucie Chlumská (2017): Překladová čeština a její charakteristiky. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny. 

Tato interdisciplinární monografie, která propojuje poznatky z translatologie a korpusové 
lingvistiky, je v českém prostředí prvním systematickým pokusem o kvantitativní popis 
jazyka překladu na základě rozsáhlých korpusových dat. Inspiračním zdrojem výzkumu se 
stal koncept tzv. překladových univerzálií, přičemž pozornost je věnována především 
simplifikaci, konvergenci a obecným frekvenčním charakteristikám, včetně porovnání 
výskytu slovních druhů a typických slovních kombinací. Pro účely výzkumu byl vytvořen 
unikátní korpus Jerome, který v přesně stanovených proporcích reprezentuje jak jazyk textů 
vznikajících v češtině, tak jazyk překladů do češtiny z jiných jazyků. 
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Kapitola v knize: 
Anna Čermáková, Lucie Chlumská (2017): Expressing place in children's literature: Testing the 
limits of the n-gram method in contrastive linguistics. In: Egan, T., Dirdal, H. (eds), Cross-
linguistic Correspondences: From Lexis to Genre. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company, s. 75–95. 

Tato kontrastivní korpusová studie zkoumá, jak se v české a anglické dětské literatuře liší 
vyjadřování konceptu místa na základě analýzy nejčastějších n-gramů (dvou a více po sobě 
jdoucích slov). Využívá k tomu jak paralelní anglicko-český korpus, tak i jednojazyčné 
korpusy srovnatelné. Současně s tím testuje limity této metody při srovnání flektivního 
jazyka (čeština) a analytického jazyka (angličtina). 

 
Adrian Jan Zasina (2018): Image of Politicians and Gender in Czech Daily Newspapers. In: 
Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. 
Cham: Springer, s. 167-194. 

Tato studie zkoumá pomocí korpusových metod obraz žen v politickém diskurzu ve 
srovnání s jejich mužskými protějšky. Na základě analýzy adjektivních kolokací lexémů 
„politik“ a „politička“ se snaží zjistit, do jaké míry podléhá postavení žen v politickém 
diskurzu stereotypním představám. Kolokační profily obou analyzovaných lexémů odhalují, 
že genderový obraz je mnohem komplexnější a popis vlastností rozmanitější, než lze přímo 
dedukovat ze stereotypů. 

 
Masako Fidler, Václav Cvrček (2018): Going Beyond “Aboutness”: A Quantitative Analysis of 
Sputnik Czech Republic. In: Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): Taming the Corpus. From Inflection 
and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, s. 195-225. 

Studie se zaměřuje na texty české mutace internetového portálu Sputnik News, který je 
oficiálním kanálem ruské vlivové politiky, a pokouší se v nich odhalit lingvistické 
charakteristiky politické manipulace. Využívá k tomu metodu víceúrovňové prominence, 
která je odvozena od analýzy klíčových slov a která se pokouší identifikovat prominentní 
jednotky na různých úrovních jazyka – v lexikonu i v gramatice (zejm. morfologii). 

 
Články v časopisech: 
Michal Křen (2017): Grammatical Change Trends in Contemporary Czech Newspapers. 
Jazykovedný časopis 68, s. 238-248.  

Článek se zabývá automatickou detekcí morfologických kategorií, které za dané období 
vykazují v publicistických textech nejvýraznější frekvenční změny. Jeho přínos spočívá 
především v tom, že představuje přístup korpusem řízený (corpus-driven), jemuž předchází 
operacionalizace těchto kategorií pomocí regulárních výrazů aplikovaných na morfologické 
značky. Výsledky dokládají postupující vnitřní proměnu publicistického žánru, kterou je 
možné charakterizovat jako posun směrem od nominálního vyjadřování k verbálnímu. 

 
Masako Fidler, Václav Cvrček (2017): Keymorph analysis, or how morphosyntax informs 
discourse. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. https://doi.org/10.1515/cllt-2016-0073 

Příspěvek zkoumá možnosti rozšíření metody známé jako analýza klíčových slov. Jejím 
základním principem je odhalování textové prominence na základě statisticky signifikantně 
vyšší frekvence ve zkoumaném textu oproti referenčnímu korpusu. Koncept prominence 
studie rozšiřuje mimo oblast lexikonu, kde se používá nejčastěji, a to zejména do oblasti 
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gramatiky, která zejména v jazycích s rozvinutou flexí, jako je čeština, poskytuje inovativní 
možnosti interpretace textu. Metoda byla testována na politickém diskurzu, konkrétně na 
korpusu veřejných projevů československých a českých prezidentů. 

 
Anna Řehořková (2017): Issues of POS Tagging of the (Diachronic) Corpus of Czech: Preparing 
a Morphological Dictionary. Jazykovedný časopis 68, s. 316-325. 

Článek mapuje problémy při klasifikaci neohebných slovních druhů, zejména částic, 
příslovcí a sekundárních citoslovcí, a to z hlediska lingvistické teorie i technického řešení 
korpusové anotace. Na základě sond do morfologického značkování korpusů současných 
jazyků (češtiny, slovenštiny, angličtiny) navrhuje způsob anotace přechodových typů, 
využitelný pro novou i starší češtinu. 

 
Marie Kopřivová (2018): Jak se oslovujeme ve spontánní komunikaci. Linguistica Brunensia 
66/1, s. 31–39. 

Článek je věnován způsobům oslovování v běžně mluvené konverzaci. Výchozím zdrojem 
jsou korpusy mluvené češtiny ORTOFON a ORAL. Analýza se zaměřuje především na 
vokativní tvary rodných jmen a jejich hypokoristik, rodinných příslušníků, dalších apelativ a 
vybraných kontaktových prostředků. 

 
 
C. Reflexe případných připomínek či doporučení obsažených v souhrnném 
oponentním posudku (u programů Q42–Q50 též v dílčích oponentních 
posudcích) k přihlášce programu 
Vždy ocitujte konkrétní připomínku a pod ni uveďte příslušný komentář. V případě programu Q34 
zpracujte také reflexi připomínek obsažených v oponentních posudcích k průběžné zprávě programu za 
rok 2017. 
 
Bez připomínek. 
 
D. Reflexe případných připomínek či doporučení obsažených v oponentním 
posudku k závěrečné zprávě Programu rozvoje vědních oblastí na UK 
(„PRVOUK“), na který tento program Progres navázal 
Netýká se programů Q05 a Q07. Vždy ocitujte konkrétní připomínku a pod ni uveďte příslušný 
komentář. 
 
Bez připomínek. 
 
E. Podklady pro nové stanovení výše finanční bonifikace programu3 
Zvolte jednu ze čtyř níže uvedených možností (a, b, c, d): 

a) Žádáme o bonifikaci za realizaci společného programu Progres. 

                                                
3 Podle čl. III odst. 2 opatření rektora č. 10/2018 je ve 4. a 5. roce realizace programu Progres (tj. v letech 2020 a 
2021) bonifikace poskytována „na základě žádosti obsažené v bilanční zprávě předkládané po druhém roce 
realizace programu“. 
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b) Žádáme o bonifikaci mezinárodní spolupráce. 
c) Žádáme o bonifikaci za realizaci společného programu Progres a zároveň o bonifikaci 

mezinárodní spolupráce. 
d) Program se neuchází o žádný typ bonifikace. 

V případě žádosti o bonifikaci za realizaci společného programu Progres (varianty a, c) stručně popište 
podobu a rozsah současné mezifakultní spolupráce v rámci programu. Zmiňte zejména společné 
publikace (nebo jiné výsledky), společné grantové projekty, případně další společné vědecko-výzkumné 
aktivity. 

V případě žádosti o bonifikaci mezinárodní spolupráce (varianty b, c) stručně popište podobu a rozsah 
současné mezinárodní spolupráce. Zmiňte zejména společné publikace, společné grantové projekty, 
dlouhodobé pobyty akademických a vědeckých pracovníků a studentů doktorských studijních 
programů, kteří se podílejí na realizaci programu, na zahraničních vědeckých institucích, dlouhodobé 
pobyty zahraničních vědeckých pracovníků na pracovišti fakulty (VŠ ústavu) zapojeném do programu, 
mezinárodní smlouvy, společné studijní programy, případně další mezinárodní vědecko-výzkumné 
aktivity. 
 
Projekt Q08 žádá o bonifikaci b) za mezinárodní spolupráci. 
Projekt Progres Q08 dlouhodobě rozvíjí spolupráci s Brownovou univerzitou (konkrétně 
s Department of Slavic Studies). V jejím rámci se zaměřuje především na korpusový výzkum 
politického a mediálního diskurzu. Spolupráce přinesla několik společných publikací, z roku 
2018 můžeme jmenovat jednak kolektivní monografii Taming the corpus, která vyšla 
v nakladatelství Springer, jednak odborné články a konferenční příspěvky (viz výše).  
 
V roce 2018 byli účastníci programu Progres Q08 osloveni s nabídkou navázat grantovou 
spolupráci s University of Sheffield (UK) a s Arctic University of Norway v Tromsø. V prvním 
případě jde o projekt zaměřený na kontrastivní studium morfologie a předkládaný britské Arts 
and Humanities Research Council, v druhém případě se spolupráce zaměřuje na vyhledávání 
hrozeb v mediálním prostoru v rámci projektu připravovanému pro Norskou NFR, s výhledem 
na rozšíření v rámci výzvy EEA (Norské fondy). Výsledky obou těchto záměrů budou známy 
v průběhu roku 2019. 
 
F. Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků 

Finanční prostředky poskytnuté na program4 Rok 2017 (tis. Kč) Rok 2018 (tis. 
Kč) 

a Prostředky na realizaci programu bez 
bonifikace 

1 837 1 837 

b Bonifikace mezinárodní spolupráce 134 16 
c Celkem (a + b) 1 971 1 853 

 
Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2017 – viz průběžná zpráva za rok 2017 
(není třeba znovu uvádět). 
 
Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2018  
Vyplňte bílá pole v tabulce. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za desetinnou čárkou). 
Nezahrnujte prostředky převedené v roce 2017 do FÚUP. Pod tabulku uveďte stručný komentář 

                                                
4 bez prostředků převedených v předchozím roce do FÚUP 
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k výdajům. Pokud byla v roce 2017 část finančních prostředků programu převedena do FÚUP, uveďte 
pod tabulku její výši a využití těchto prostředků v r. 2018. 

Typ výdajů Částka (tis. Kč) 
d Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody) 1120 
e Stipendia 0 
f Provozní náklady a služby 308 
g Doplňkové a režijní náklady 367 
h Investice 0 
i FÚUP 2018 (prostředky převedené v r. 2018 k využití v r. 2019) 58 
j Celkem5 1853 

 
Osobní náklady byly použity na mzdy 19 participujících pracovníků, zaměstnanců ÚČNK či ÚTKL 
FF UK. Jejich souhrnný úvazek činil cca 0,65 FTE (v průběhu roku jeho úroveň drobně kolísala). 
Nemzdové náklady (po odečtení režie) byly použity zejména na hrazení výdajů souvisejících 
s pracovními cestami badatelů zapojených do projektu (zahraniční konferenční cesty); celkem 
se jednalo o 10 plných příspěvků (+ 8 příspěvků na domácí konferenci) a 2 postery. Z roku 2017 
bylo do roku 2018 prostřednictvím FÚUP převedeno 41 tis. Kč, v roce 2018 bylo na rok 2019 
takto převedeno 58 tis. Kč. 
 
G. Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě 
přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu6, který byl v roce 2018 pořízen z finančních prostředků na 
program  
Pokud byl v roce 2018 takovýto majetek pořízen, uveďte vždy název přístroje a cenu bez DPH. (Údaje 
pro rok 2017 viz průběžná zpráva za rok 2017; není třeba znovu uvádět.) 
 
Žádný dlouhodobý majetek nebyl pořízen. 

                                                
5 Částka uvedená v tomto řádku musí být totožná s částkou uvedenou v řádku c, viz tabulka výše (výjimkou je 
pouze případ vrácení části finančních prostředků – v takovém případě uveďte pod tabulku výši vrácených 
prostředků a stručně zdůvodněte). 
6 tj. aktuálně v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH 



Zápis z jednání rady Progres Q08 Český národní korpus 
ÚČNK FF UK, Panská 7, Praha 1
28. března 2017

Přítomni:

1. Projednání předběžného návrhu rozpočtu Progresu Q08
Zástupci projektu obdrželi od vedení FF UK předběžný návrh celkové výše rozpočtu na rok 2017. 
Po započítání prostředků převedených z roku 2016 (z rozpočtu Prvouk P11) je předběžná celková 
disponibilní částka projektu pro letošní rok 918,6 tis. Kč. Rada se rozhodla rozdělit výdaje na 
osobní náklady a cestovné na základě konzervativního odhadu výdajů z předchozích let (viz 
tabulka), přičemž vyčlenila cca 2 % příjmů jako rozpočtovou rezervu.

Příjmy Kč Výdaje Kč

Progres Q8 841 461 Osobní náklady (mzdy) 500 000

Prvouk P11 (převod z 2016) 77 098 Provoz (cesty) 400 000

Rezerva 18 559

Celkem 918 559 Celkem 918 559

2. Personálie
Rada se dále usnesla, že funkci zástupce koordinátora projektu bude zastávat . Agendu 
související s SVV bude řešit koordinátor projektu  Rada se rovněž usnesla, že 
vzhledem k relativně malému rozsahu agendy projektu není třeba obsazovat post tajemníka 
Progresu a za jeho agendu budou zodpovídat koordinátor a jeho zástupce. Kompetence a povinnosti
zástupce projektu pro spolupráci s dalšími programy Progres řešenými na FF bude zastávat zástupce
koordinátora . Propojení s aktivitami výzkumných center FF UK má na starosti 
koordinátor .

Zapsal: 
Dne: 28. března 2017



Zápis z jednání rady Progres Q08 Český národní korpus 
ÚČNK FF UK, Panská 7, Praha 1
6. března 2018

Přítomni:

Omluvena:

1) Rada projednala bilanční zprávu za rok 2017 a zhodnotila proběhlý rok.

2) Rada přijala zprávu o plánovaném využití finančních prostředků na rok 2018 a dále projednala a 
schválila předběžný plán zahraničních konferenčních cest. Celková výše očekávaných nákladů na 
ně prozatím nedosahuje alokované částky, další cesty jsou tedy stále možné a jejich zařazení do 
plánu se bude řešit operativně. Přijetí finální verze rozpočtu brání to, že Rada dosud nezná 
konečnou výši příspěvku z UK. Předběžný návrh rozpočtu:

Osobní náklady 500 000 Kč

Služby (konference) 341 461 Kč

FUUP převod z roku 2017 40 793 Kč

Celkem 882 254 Kč

3)  informoval o postupu organizace konference SlaviCorp 2018. Termín pro odevzdání 
příspěvků je již zítra, podle počtu příspěvků rozhodneme o místě konání (Právnická fakulta nebo 
Gröbeho vila). V nejbližší době nás dále čeká rozdělení příspěvků recenzentům, sestavení rozpočtu, 
příprava registrace a zajištění smlouvy organizátora s fakultou.

Zapsal: 
Dne: 6. března 2018



Zápis z jednání rady Progres Q08 Český národní korpus 
ÚČNK FF UK, Panská 7, Praha 1
16. října 2018

Přítomni:

Omluvena:

Rada projednala plnění publikačního plánu na rok 2018 a čerpání rozpočtu (zejm. výdaje na 
pracovní cesty). Doporučila aktualizovat seznam pracovníků podílejících se na plnění projektu o 
nově příchozí zaměstnance a studenty doktorského studia.

Rada pověřila koordinátora , aby v rámci shromažďování výstupů za rok 2018 prověřoval 
jejich dedikaci a přiřazení k Progresu v OBD.

Rada zhodnotila průběh konference SlaviCorp. Konference proběhla bez větších organizačních 
problémů, také ohlasy účastníků jsou velmi dobré. Rada tedy konferenci hodnotí jako úspěšnou, 
zejména s ohledem na další rozvoj kontaktů a posílení dobrého jména projektu v zahraničí (zájem 
účastníků o tento typ odborného setkávání potvrzuje také fakt, že další podobné setkání hodlají 
zorganizovat kolegové z Polska v roce 2020).

Zapsal: 
Dne: 16. října 2018
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PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA 

o uskutečňování programu PROGRES za rok 2017 

 

Kód programu: Q09 

Název programu: Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa 

Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora):  

Filozofická fakulta 

Koordinátor:  

 

 

A. Stručný souhrn o realizaci programu, výběr významných výsledků 

Stručně shrňte realizaci programu v r. 2017 (předpokládaný rozsah cca 1–5 stran A4), 

s důrazem na dosažené výsledky (nikoli na popis činností). Zmiňte průběh případné 

mezifakultní nebo zahraniční spolupráce, dále případné schválené změny ve složení rady 

programu nebo změny ve výčtu klíčových účastníků programu, kteří nejsou členy rady 

programu (viz část 8 přihlášky programu). Uveďte termíny jednání rady programu v roce 

2017. 

Dále zmiňte vybrané nejvýznamnější publikační výstupy (popř. i jiné výsledky) 

programu; u jednotlivých výsledků může být připojen i krátký komentář přibližující 

obsah/význam daného výsledku. Uvádějte jen výsledky publikované nebo přijaté k publikaci 

v roce 2017; výsledky, které byly v r. 2017 pouze přijaty k publikaci, opatřete poznámkou. 

U každého výsledku uveďte plnou citaci, případně i odkaz na fulltext. U společných programů 

vyznačte, které výsledky vznikly v rámci mezifakultní spolupráce. Výsledky zde uvedené musí 

být evidovány v celouniverzitní verzi aplikace OBD (výjimkou jsou pouze výsledky přijaté 

k publikaci a výsledky fakult / VŠ ústavů, které nedisponují celouniverzitní verzí OBD). 

 

Program PROGRES Q09 s názvem Historie – klíč k pochopení globalizovaného 

světa navazuje na úspěšně řešený Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově – 

PRVOUK P12 Historie v interdisciplinární perspektivě z let 2012–2016. Na rozdíl od 

PRVOUKU, jenž byl vnitřně formálně rozdělen na šest autonomních podprogramů1, 

PROGRES Q09 podobné vnitřní členění, třebaže jsou jeho členy pracovníci třinácti 

základních součástí FF UK2, nemá. Počet členů PROGRESU Q09 byl navíc oproti 

PRVOUKU snížen přibližně o čtvrtinu, a to s ohledem na věcné vymezení programu, na 

důraz na interdisciplinární a mezinárodní charakter výzkumu i – v neposlední řadě – na 

kvalitu výsledků dosažených v PRVOUKU. 

  

 PROGRES Q09 je jako nový výzkumný projekt v úzkém vztahu k profilovému oboru 

(„vlajkové lodi“) Univerzity Karlovy „Historie – transkontinentální studia: Evropa 

a/versus svět“ (věcně i co do personálního obsazení). Výzkum a publikační činnost jeho 

členů vycházejí podobně jako u tohoto oboru z premisy, že globální souvislosti a proměny 

                                                 
1 Fontes: Prameny k českým dějinám; Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách; České 

země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě – Od počátku 18. do 21. století; Evropa a 

(versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální 

transfery; Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe (vývoj jazykových, konfesních, etnických a 

národních identit v areálu východní a jihovýchodní Evropy) a Formování a vývoj národních identit ve 

středoevropském prostoru v 19. a 20. století. 
2 Ústav světových dějin, Ústav českých dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav pro 

archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Ústav dějin umění, Katedra pomocných věd a archivního studia, 

Středisko iberoamerických studií, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a 

komparatistiky, Ústav dálného východu, Ústav informačních studií a knihovnictví a Jazykové centrum. 
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dnešního světa mají kořeny ve vzdálené i nedávné minulosti. Cílem projektu proto bylo, je a i 

nadále bude analyzovat historické proměny v podobách státu, společnosti, hospodářství i 

kultury a hlubší souvislosti, potřebné k porozumění dnešnímu globalizovanému světu. 

Členové programu tudíž zkoumají různé procesy, předznamenávající dnešní globální 

konstelace, i vztahy mezi jednotlivými dimenzemi lidského jednání – ve světě politiky, 

společenských vztahů, hospodářských procesů i kultury.  

 

Výzkum v rámci programu PROGRRES Q09 probíhá v sedmi základních 

tematických okruzích3, jimž také odpovídají výsledky práce členů programu v prvním roce 

bádání. V obecné rovině lze říci, že se většina odborníků se soustředila na základní výzkum 

v zahraničních i českých badatelských institucích, respektive na zahraničních i domácích 

archeologických lokalitách a na práci na prvních individuálních publikačních výstupech. 

Současně jednotliví kolegové a kolegyně a pracovní skupiny již v prvním roce bádání 

prezentovali své výsledky na prestižních mezinárodních konferencích i na domácích 

konferencích s mezinárodní účastí; důraz přitom kladli zejména na internacionální rozměr 

svých vědeckých aktivit.  

 

Konkrétní výsledky bádání lze rozdělit do několika oblastí podle odborného zájmu a 

vytýčených cílů jednotlivých členů programu PROGRES Q 09. V rámci požadovaného 

celkového rozsahu Průběžné zprávy (1–5 stran) pokládám za důležité uvést – alespoň tyto 

příklady: 

Vynikajících výsledků dosahují tradičně čeští archeologové. Kolegové působící 

v rámci PROGRESU Q 09 nejsou výjimkou. Podle odborného diskurzu zásadní odborné 

studie a konferenční vystoupení  (prezentace výsledků archeologického 

výzkumu v česko-saském pomezí ve středověku),  (archeologický výzkum 

v Anatolii ve spolupráci s  University Institute for Art History and 

Archaeologies of Europe, Halle/Saale),  (výzkum ve východním Íránu a 

středozápadní Asii) a  (výsledky terénního výzkumu v jižním Uzbekistánu) 

patří k těm, jimiž se můžeme pochlubit – podrobněji viz níže. 

Z výsledků bádání kolegyň a kolegů medievistů a odborníků na raně novověké 

dějiny bych rád zmínil zejména studie ,  a 

, jež mají společné zaměření na církevní dějiny; totéž platí o mezinárodní 

medievistické konferenci „Thiddag: Říšský biskup a intelektuál“, jejímž pořadatelem byl 

Ústav světových dějin FF UK (zejména kolega ) ve spolupráci s Lehrstuhl für 

Mittelalterliche Geschichte z Univesität Passau; klasickými studiemi věnovanými univerzitní 

problematice, respektive problematice pozdně středověkých intelektuálních elit jsou, 

například, práce  či konferenční vystoupení  ve waleském 

Cardiffu; zcela mimořádným autorským počinem je pak odborná monografie  

věnovaná českému knihtisku v období pozdního středověku a na počátku raného novověku – 

podrobněji viz níže.  

Kolegyně a kolegové iberoamerikanisté se zaměřili primárně nikoli na výzkum 

historických procesů v Latinské Americe, nýbrž na pečlivou analýzu důsledků 

interkontinentálních ekonomických, sociokulturních a intelektuálních transferů (tj. na 

vzájemné ovlivňování) mezi (nejen Latinskou) Amerikou a Evropou, o čemž svědčí 

monografie, studie, ediční počiny a organizace konferencí ,  

a dalších – podrobněji viz níže.  

                                                 
3 1) Evropa od národních států ke globálnímu světu; 2) Centrum a periferie; 3) Komunikace, identita, 

paměť; 4) Sociální, hospodářské a politické procesy v předmoderních společnostech; 5) Společenská změna a 

stabilita v procesu modernizace; 6) Sociální, hospodářská a kulturní diverzita a její odraz v historických 

pramenech a 7) Historie ve veřejném prostoru. 
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Proměnám moderního, již zcela globalizovaného světa se věnovali historikové 

moderních dějin z Ústavu světových dějin, Ústavu českých dějin, Ústavu hospodářských a 

sociálních dějin i z dalších pracovišť. K významným konkrétním výstupům patří velká část 

kolektivní monografie ,  a dalších autorů o významu 

role osobnosti v dějinách v interdisciplinární perspektivě (spolupráce mnoha pracovišť FF UK 

a ústavů Akademie věd ČR); v řadě ohledů podobně jsou zaměřeny i odborné monografie 

 („fenomén Masaryk),  (Gustáv Husák a „jeho“ 

doba), ve všech případech ve složitém mezinárodním kontextu – podrobněji viz níže.  

Z prací a konferenčních vystoupení, zaměřených na analýzu komunistické a 

postkomunistické éry v Československu i ve světě ve složitém kontextu studené války 

(bipolárního, unipolárního a multipolárního světa) a na analýzu historiografického diskurzu 

k tomuto tématu bych rád uvedl například studie  a , 

publikované v renomovaných zahraničních časopisech, konferenci uspořádanou Skupinou pro 

výzkum studené války FF UK (Cold War Research Group) v čele s  

(Reconsidering the Cold War: New Approaches, Methodologies and Theories) či významnou 

participaci  a  na mezinárodní konferenci 

Conmemorando la Revolución: a 100 años de 1917 v kolumbijském Medellínu – podrobněji 

viz níže. 

Pozornost byla věnována i dvěma „strategicky významným regionům“ dnešního 

světa, přirozeně v dlouhodobém historickém kontextu, a sice Dálnému východu, zejména 

Japonska a (částečně) Číny (studie a konferenční vystoupení ) a Balkánu 

(monografie  a dalších autorů) – podrobněji viz níže.  

Problematice vzájemného ovlivňování centra a periferie, fenoménu urbanizace a 

jejich důsledkům pro dnešní globální svět, jež je jedním ze základních tematických okruhů 

programu PROGRES Q09, je věnována monografie  a kolektivu autorů – 

podrobněji viz níže. 

 

Vezmeme-li v potaz, že se jedná o první rok fungování programu PROGRES Q09, je 

seznam výsledků práce kolegyň a kolegů, a to i s vědomím návaznosti na program PRVOUK 

– odborných monografií, odborných studií, článků a edičních počinů, vystoupení členů 

projektu na zahraničních i mezinárodních konferencích, sympoziích a workshopech 
velmi obsáhlý, jednotlivé práce jsou většinou velmi kvalitní, o čemž do značné míry vypovídá 

i následující výčet konkrétních vybraných příkladů (plné citace). Výstupy vykazované 

v prvním roce projektu jsou o to cennější, že se nezřídka jedná o výsledky práce týmů 

z několika různých pracovišť a – v některých případech – i z různých institucí.  

 

Z četných výstupů publikovaných v zahraničí, často v renomovaných odborných 

časopisech, bych rád zmínil zejména práce:  

• Jana KLÁPŠTĚHO, Ist das Erzgebirge eine Trennungs- oder Harmonisierungslinie 

der böhmischen und sächsischen Archäologie des Mittelalters?, in: Bamberger Schriften zur 

Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 6, 2017, s. 241–248; 

• Miroslava MICHELY, The Struggle for Legitimacy: Constructing the National 

History of Slovakia after 1989, in: Of Red Dragons and Evil Spirits: Post-Communist 

Historiography between Democratization and New Politics of History, Budapest, New York: 

Central European University Press, s. 115–138; 

• Milady SEKYRKOVÉ, Die Thun´schen Reformen an der Prager Universität. In: 

Christof Aichner, Brigitte Mazohl (Hg.) Die Thun-Hohenstein´schen Universitätsreformen 

1849–1860. Konzeption – Umsetzung – Nachwirkunegen, Böhlau 2017, s. 179–197; 

• Jana RANDÁKA, Jan Hus als Protokommunist. Die Rekonstruktion der Prager 

Bethlehemskapelle und die Konstruktion nationaler Traditionen in der Tschechoslowakei 
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nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Bartetzky, Arnold (Hg.): Geschichte bauen. Architektonische 

Rekonstruktion und Nationenbildung vom 19. Jahrhundert bis heute, Köln – Weimar – Wien 

2017, s. 272–290; 

• Vladimira PENČEVA, Jana RYCHLÍKA a Novicy VELJANOVSKI, Istorija na 

češkata kultura, Skopje: Makform, 2017, 284 s. (ISBN 978-608-65694-1-9); 

• Jana SÝKORY a Caroline ROSE, The Trust in Sino-Japanese Relations, in: Japan 

Forum, 2017, Vol. 29, No. 1, s. 100–124, ISSN 0955-5803; 

• Aleny ANDRLOVÉ-FIDLEROVÉ, Translating the Life of Antichrist into German 

and Czech in the Early Modern Period, in: Studies in Church History, Vol. 53, 2017, s. 242‒

256. 

 

Z cizojazyčných výstupů publikovaných České republice, v některých případech ve 

spolupráci se zahraničím, je třeba na předním místě uvést práce:  

• Dany PICKOVÉ, Святой благоверный князь Александр и папская курия, in: 

Prague Papers on the History of International Relations (vydáváno společně s Universität 

Wien) 1/2017, s. 38–50 (ISSN 2336-7105); 

• Josefa OPATRNÉHO (eds.), Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia 

de la República Dominicana, Praga: Karolinum, 2017, 137 s. (ISBN 978-80-246-3533-0) a 

Las Relaciones entre Europa Central y América Latina: Contextos históricos, Praga: 

Karolinum, 2017, 228 s. (ISBN 978-80-246-3553-8);  

• Ladislava STANČA – Petry TUŠLOVÉ et al., Sherabad Oasis: Tracing Historical 

Landscape in Southern Uzbekistan, Prague: Karolinum, 2018 (odevzdáno do tisku), jež je 

jedním z vysoce ceněných výsledků práce našich archeologů v Uzbekistánu; 

• Ludi KLUSÁKOVÉ et al., Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries: 

Heritage and Development Strategies, Praha: Karolinum, 2017, 159 s. (ISBN 978-80-246-

3645-0); 

• Aleny BOČKOVÉ, Historia S. Joannis Nepomuceni of 1729 and its contemporary 

translation in the context of Baroque translations. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 

2, Graecolatina Pragensia, 2017, s. 333–342 (ISSN 0567-826; 

• Tomáše KLÍRA a D. VODÁKOVÉ, Economy and population of an Early Modern 

village: Milčice – home of the most famous Bohemian peasant F. J. Vavák, in: Historie – 

otázky – problémy 2017, s. 106–151 (ISSN 2336-6672). 

 

K nejvýznamnějším česky psaným výstupům, zejména odborným monografiím 

z prvního roku fungování programu PROGRES Q09, patří:  

• kolektivní monografie Martina KOVÁŘE a Miroslava BÁRTY (eds.), Lidé a dějiny: 

K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia, 2017, 862 s. 

(ISBN 978-80-200-2716-0), jež je výsledkem (již z předchozích let fungující) 

interdisciplinární a interinstitucionální (v rámci UK i mimo ni) spolupráce;  

• bez nadsázky monumentální dílo Petra VOITA Český knihtisk mezi pozdní gotikou a 

renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547, Praha: Academia, 

2017, 933 s. (ISBN 978-80-200-2752-8), jeden z adeptů na „knihu roku“; 

• na četné aktuální otázky dnešní doby v řadě ohledů odpovídající práce Michala 

STEHLÍKA et al., Fenomén Masaryk, Praha: Národní muzeum, 2017, 125 s. (ISBN 978-80-

7036-535-9);  

• „generační“ odborná monografie Michala MACHÁČKA, Gustáv Husák, Praha: 

Vyšehrad, 2017, 631 s. (ISBN 978-80-7429-388-7), na níž sice autor pracoval mnoho let, ale 

kterou dokončil a vydal právě i díky podpoře v rámci programu PROGRES; 



5 

• velká historická studie klasického formátu Mlady HOLÉ, Studentské koleje pražské 

univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Dějiny – správa – úřední písemnosti (do 

roku 1622), Praha: Karolinum, 2018 (odevzdáno do tisku); 

 • práce Hany PÁTKOVÉ, Tisíc kilometrů v sedle: Dálkové jízdy Bohuslava Taraby, 

Dolní Břežany: Scriptorium, 2017, 181 s. (978-80-88013-57-0);  

• pozoruhodný příspěvek k výzkumu interkontinentálních ekonomických, 

sociokulturních a intelektuálních transferů hispanistky a iberoamerikanistky Markéty 

KŘÍŽOVÉ (ed.), Za velkou louží: Vzpomínky moravského dělníka Matěje Poláčka na Afriku a 

Jižní Ameriku, Praha: Nakladatelství Lidových novin, knižnice Dějin a současnosti, 158 s. 

(ISBN 978-80-7422507-9); 

• k dramatickému diskurzu o politických, ekonomických, sociálních, náboženských, 

demografických a dalších proměnách na Balkáně odpovídající – zcela v duchu názvu celého 

programu Q09 – obsáhlá práce balkanisty Jana RYCHLÍKA et al., Dějiny Makedonie, Praha: 

Nakladatelství Lidových novin, 2017, 470 s. (ISBN 978-80-7422-562-8). 

   

 O tom, že vědecké bádání v rámci programu PROGRES Q09 má výrazně 

mezinárodní charakter a mezinárodní ohlas, svědčí účast členů programu na velkých, často 

prestižních zahraničních konferencích i pracovních sympoziích a workshopech, stejně jako 

přednášky typu „invited speaker“, které proslovili členové programu. 

Jako příklady lze uvést:  

• konferenci The XI Cardiff Conference on the Theory and Practice of Translation in 

the Middle Ages, The Medieval Translator: Medieval Translations & Their Readership 

s účastí profesorky , jež vystoupila s příspěvkem Translations of historical 

writings in the Czech lands in the Middle Ages, and their audience. From the first translations 

to Hussitism (duben 2017); 

• konferenci Tavşan Adası and the Southeast Aegean/ Southwest Coastal Anatolian 

Region (SASCAR) – A Ceramic Perspective organizovanou  a , 

 University Institute for Art History and Archaeologies of Europe, Halle/Saale, 

na níž vystoupil  s příspěvkem Islands on the Horizon. The MBA and LBA 

Pottery of the NE Aegean (listopad 2017); 

• konference ASCJ (Asian Studies Conference Japan), Tokio, na níž vystoupil  

 s příspěvkem Consuming Places. Consumption and Consumerism in Modern 

Japan (červenec 2017) a konference International Conference „Constructing Identity: The 

Patterns of Japanese Culture“, University of Warsaw, kde  referoval 

s příspěvkem na téma Making Japanese Consumer Culture in Late Meiji and Taisho Periods 

with a Special Foucus on Hanshin Area (říjen 2017); 

• konferenci Conmemorando la Revolución: a 100 años de 1917, Universidad de 

Antioquia, Medellín (Kolumbie), na níž se svými příspěvky vystoupili  

(Russia [Soviet Union] and/versus Europe and the World in 1917–2017 or Why to 

Conmemorate the 100-year Anniversary of the Bolshevik Revolution a  (La 

revolución fracasada: Aliados de la Primera Guerra Mundial, la revolución rusa y su 

impacto en Alemania en 1918–1919; říjen 2017); 

• workshop Eastern Iran and Western Central Asia during Late Antiquity (3rd-5th 

cent. CE): Numismatics, Archaeology, and Art History in Dialogue, ISAW, New York, na 

němž  promluvil na téma Bactria/Tokharistan in the 3rd and 4th centuries 

A.D. Selected Problems of Settlement Patterns and Material Culture (září 2017). 

 

 Z četných mezinárodních konferencí, přednášek a workshopů pořádaných členy 

programu PROGRES Q09 v České republice bych rád uvedl: 



6 

 • International Workshop of Cold War Research Group, Reconsidering the Cold War: 

New Approaches, Methodologies and Theories, FF UK, Praha, vystoupili  a jako 

programem PROGRES Q09 zvaní „invited speakers“  (University of 

Warwick),  (Utrecht University; prosinec 2017); 

• mezinárodní konferenci Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX.  Dos siglos de 

relaciones, FF UK, Praha, vystoupil , (říjen 2017); 

 • mezinárodní konferenci No solo 95 años de relaciones diplomáticas. Cinco siglos de 

los contactos checo-mexicanos: culturales, económicos y políticos, FF UK, Praha, vystoupil 

, (říjen 2017); 

 • mezinárodní medievistickou konferenci Thiddag : Říšský biskup a intelektuál, FF 

UK, Praha (spolupořadatelem byla Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, Univesität 

Passau), vystoupili , ,  a další 

(říjen 2017); 

• mezinárodní sympozium Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. 37. 

mezioborové symposium v Plzni, na němž vystoupila  s příspěvkem 

Ostré hrany světla a stínu. Kubištova polemika s kubismem (únor 2017). 

 

Jednání Rady PROGRESU Q09 

Rada PROGRESU Q09 pracovala po celý rok 2017 ve stejném složení, k jednání se 

sešla celkem pětkrát: 11. května 2017, 26. června 2017, 19. října 2017, 15. listopadu 2017 a 

20. prosince 2017 (za účasti ., prorektora pro vědeckou 

činnost). V prvním roce fungování projektu nedošlo ve složení Rady ani týmu PROGRESU 

Q09 k žádným personálním změnám. 

Na jednotlivých zasedáních byla projednávána výše přiděleného rozpočtu na rok 2017 

a jeho rozdělení na příslušné pracovníky ze třinácti základních součástí FF UK zapojených do 

řešení programu. Hlavní strategický cíl Rady pro rok 2017 bylo vymezení badatelského 

záměru řešitelských kolektivů a nastavení pravidel pro čerpání finančních prostředků na 

vytyčené výzkumné, publikační a konferenční záměrů se zvláštním zřetelem k prohlubování 

spolupráce se zahraničními partnery.  

V závěru roku Rada hodnotila a bonifikovala dosažené tuzemské a zahraniční 

publikační a jiné aktivity. Současně nastavila výzkumné a badatelské priority pro následující 

období, tj. dále prohloubit interdisciplinární kooperaci v rámci vlastního programu, dokončit 

rozpracované aktivity z roku 2017 a dále zintenzivnit internacionalizaci prostřednictvím 

spolupráce se zahraničními univerzitními a akademickými pracovišti. 

 

Složení Rady PROGRESU 

Rada PROGRESU Q09 pracovala v roce 2017 v následujícím složení:  

 

Koordinátor Rady PROGRESU Q09 

•  

  

Členové Rady PROGRESU Q09 

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    
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Tajemník Rady PROGRESU Q09 

•  

 

B. Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků 

Vyplňte bílá pole v tabulkách. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za 

desetinnou čárkou). Pod tabulky je možné uvést komentář k výdajům. 

 

Prostředky na realizaci programu (tis. Kč) 

a Poskytnuté prostředky bez bonifikace 19 859 

b Bonifikace mezinárodní spolupráce 67 

c Prostředky převedené z FÚUP 2016* 30 

d Součet (a + b + c) 19 956  

* uveďte, jen pokud byly do rozpočtu programu převedeny prostředky z FÚUP 2016 

 

Přehled vynaložených finančních prostředků (tis. Kč) 

Typ výdajů Částka 

e Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody) 13 975 

f Stipendia 128 

g Provozní náklady a služby 1 760 

h Doplňkové a režijní náklady 3 971 

i Investice 0 

j FÚUP 2017 (prostředky převedené v r. 2017 k využití 

v r. 2018) 

122 

k Celkem** 19 956 

** částka uvedená v tomto řádku musí být totožná s částkou uvedenou v řádku d, viz tabulka 

výše 

 

C. Vyjádření k připomínkám uvedeným v souhrnném oponentním posudku k přihlášce 

programu – týká se pouze programů Q13 a Q344 

 

D. Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující 

hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu5, který 

byl pořízen z finančních prostředků na program 
V případě, že byl v roce 2017 takovýto majetek pořízen, uveďte do tabulky vždy název 

přístroje a cenu v tis. Kč (bez DPH). 

 

Název přístroje Cena (v tis. Kč, bez 

DPH) 

  

  

  

  

 

                                                 
4 U ostatních programů, u nichž byly v oponentním posudku k přihlášce obsaženy připomínky či 

doporučení, bude vypořádání těchto připomínek (doporučení) součástí bilanční zprávy předkládané po druhém 

roce realizace programu. 
5 Tj. aktuálně v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH. 
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Podpis koordinátora programu, datum podpisu:  

 

 

Souhlasy děkanů (ředitelů) všech fakult (VŠ ústavů) UK podílejících se na programu se 

zněním průběžné zprávy 

V níže uvedené tabulce mohou děkani zúčastněných fakult (ředitelé VŠ ústavů) vyjádřit svým 

podpisem souhlas se zněním průběžné zprávy. Nebude-li podpis obsažen, rektorát UK 

dodatečně vyzve děkana/ředitele k zaslání souhlasu e-mailem a poté do tabulky doplní datum 

souhlasu. 

 

Fakulta / 

VŠ ústav 

Jméno, příjmení, titul 

děkana/ředitele 

Podpis děkana/ředitele, datum podpisu 

Nebo: datum souhlasu děkana/ředitele se zněním 

průběžné zprávy (doplní RUK) 

FF UK  
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BILANČNÍ ZPRÁVA 
o uskutečňování programu Progres za období roků 2017–2018 
 

Kód programu: Q09 

Název programu: Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa 

Zúčastněné fakulty (VŠ ústavy) UK (na 1. místě je uvedena fakulta koordinátora):  
Filozofická fakulta 

Koordinátor: /zprávu odevzdává:  
 

 
 
A. Souhrn dosavadního uskutečňování programu 
Stručně shrňte realizaci programu v období let 2017–2018, s důrazem na dosažené výsledky. 
Tuto část bilanční zprávy zpracujte se zřetelem k naplánovaným aktivitám dle části 9 přihlášky 
programu1. Můžete uvést, k jakému věcnému či metodologickému posunu došlo v uvedeném 
období ve výzkumu realizovaném v rámci programu, čím tento výzkum a jeho témata přispívají 
k rozvoji dané vědní oblasti, nebo zda vznikly nové výzkumné skupiny. Dále lze uvést například 
kvalifikační růst pracovníků zapojených do programu, zapojení studentů doktorských studijních 
programů, mezinárodní spolupráci (může být dále rozvedeno v části C bilanční zprávy), účast 
na významných nových grantových projektech (včetně jejich stručné specifikace), vzájemnou 
spolupráci týmů zapojených do programu nebo spolupráci s jinými programy Progres. 
V případě nutnosti můžete odkázat na průběžnou zprávu za rok 2017. 
Zmiňte případnou schválenou změnu koordinátora nebo složení rady programu. Uveďte také 
případné významnější změny oproti částem 8 nebo 9 přihlášky programu2, ke kterým došlo 
nebo které jsou plánovány.  
Uveďte termíny jednání rady programu v roce 2018. 
Předpokládaný maximální rozsah této části bilanční zprávy: 3 strany (u programů z oblasti 
humanitních a společenských věd až 6 stran). 
 
Výzkum v rámci programu PROGRES Q09 probíhá v sedmi základních tematických okruzích:  
 
1) Evropa od národních států ke globálnímu světu (Zejména Ústav světových dějin) 
Výzkum se soustředil zejména na výzkum anglosaské oblasti, Střední Evropy, Rakouska, 
Lichtenštejnska, ale i teritoria balkánských států. Významným impulzem byl vznik Výzkumné 
skupiny pro výzkum studené války (Cold War Research Group), zkoumající především roli států 
východního bloku, konkrétně například aktivity Československa ve Třetím světě. Výsledkem 
tohoto výzkumu byl například mezinárodní workshop Reconsidering the Cold War: New 
Approaches, Methodologies and Theories (Praha, 13. 12. 2017). Pozornost je věnována i roli 
USA ve světě v období dvacátého století, na toto téma vyšly studie v uznávaných 
recenzovaných časopisech. V oblasti dějin Balkánu se zájem soustředil na dějiny Jugoslávie a 

                                                 
1 Část 9 přihlášky programu: Popis programu, včetně návaznosti na dosavadní vědecké výsledky a programy; 
kritické zhodnocení postavení vědní oblasti na UK v národním a zejména mezinárodním kontextu; návrh klíčových 
kroků pro zlepšení tohoto postavení v horizontu doby uskutečňování programu, zdůvodnění a rámcový 
harmonogram těchto kroků, indikátory tohoto zlepšení. 
2 Část 8 přihlášky programu: Orientační údaje o počtech osob zúčastněných na programu, údaje o případných 
dalších klíčových účastnících programu, kteří nebudou členy rady programu. Část 9 přihlášky programu: viz výše, 
pozn. pod čarou č. 1. 
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jejich interakce se socialistickým Československem. Dva pracovníci ÚSD (tzv. junioři,  
 a ) se pod vedením  v roce 2018 zapojili též do řešení 

projektu financovaného Univerzitou Karlovou v rámci programu UNCE (konkrétně VITRI). 
Věnují se zde výzkumu různých forem násilí. Významně pokročil též výzkum v oblasti interakce 
středoevropských elit. V roce 2018 Ústav světových dějin uspořádal spolu s Universität Wien 
a Ústavem pro studium totalitních režimů mezinárodní vědeckou konferenci Proměny elit 
v první polovině dvacátého století/Elitenwandel in der Ersten Hälfte des Zwanzigsten 
Jahrhunderts. Vyšla řada publikací (vč. renomovaných zahraničních vědeckých časopisů) na 
téma dějin středoevropské šlechty v 19. a 20. století. Pokračuje též výzkum v oblasti obecných 
dějin středověku. Pozornost badatelé věnují zejména dějinám Franků a dále problematice 
vývoje papežství ve středověku.) 
 
2) Centrum a periferie (zejména Ústav světových dějin, Ústav pro Archeologii, Ústav dějin 
umění, Středisko iberoamerických studií) 
Výzkum Střediska iberoamerických studií se soustředil na oblast, na kontakty Latinské Ameriky 
s českými zeměmi. Ústav světových dějin se zaměřil na oblast urbánních dějin. Jedním 
z výsledků jeho činnosti byl mezinárodní workshop Resilience of Heritage in Resilient Cities. 
Přestože se archeologický výzkum zaměřil na různé geografické regiony – od střední Evropy, 
Egejskou oblast po Střední Asii, všechny tyto projekty se zabývají „okrajovými oblastmi“, které 
dříve v archeologii byly označovány coby „periferie“, od čehož se v současnosti upouští. 
Ukazuje se, že právě tyto oblasti na pomezích různých světů byly a jsou živnou půdou pro vznik 
inovací a změn.  
Aktuálně probíhají práce na následujících projektech:  

 V letech 2017–2018 došlo v souvislosti s projektem archeologického výzkumu v Uzbekistánu 
k realizaci čtyř výkopových sezón trvajících úhrnem zhruba čtyři měsíce. V rámci nich 
probíhala řada podprojektů (výzkum skalních rytin, kurganových pohřebišť, pravěkého 
osídlení jeskyně Kaptar Kamar, helénistického osídlení podhůří atd.) a byly zahájeny 
společné terénní i publikační aktivity se zahraničními pracovišti. Průzkumu jeskyně Kaptar 
Kamar (2017) byl realizován v rámci mezinárodní spolupráce mezi různými českými 
institucemi a kolegy z Austrálie a Nového Zélandu.  

 V daném období probíhalo zpracování nálezů z řeckého emporia Pistiros ve středním 
Bulharsku a zároveň přípravná fáze dalších terénních výzkumů.  

 V rámci výzkumu na římské lokalitě Jurta-Strojno v Bulharsku proběhla v roce 2017 studijní 
sezóna zaměřená na zpracování nálezů z minulých sezón. V roce 2018 proběhla terénní 
příprava další fáze výzkumného projektu v zázemí zkoumaného naleziště, a to ve spolupráci 
s Regionálním historickým muzeem v Jambolu. Byla zahájena formulace výsledků 
uplynulého výzkumu v podobě vědecké monografie, jejíž uplatnění se plánuje na přelom let 
2019 a 2020.  

 V rámci účasti na výzkumu Bostonské univerzity na opevněné lokalitě Kaymakci v západním 
Turecku došlo ke zpracování a vyhodnocení rozsáhlého souboru keramického materiálu.  

 V letech 2017–2018 se podařilo zahájit nový terénní výzkumný projekt v Severní Makedonii 
zaměřený na povrchové sběry a dokumentaci archeologických objektů na východním břehu 
Ochridského jezera. Archeologické výkopy budou zahájeny v následujícím období.  

 Pokračovala spolupráce na výzkumu keltského oppida Bibracte ve spolupráci s Masarykovou 
univerzitou v Brně a Univerzitou v Strasbourgu. 
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Hlavním, i když ne univerzálně aplikovatelným, teoretickým a metodologickým 
posunem se stal jistý přístup pronikající z post-koloniálních studií, který při kulturní výměně 
nevnímá přijímající stranu jako pasivního účastníka interakce, ale naopak ho vidí jako 
účastníka aktivního, který si vybírá, který z přicházejících impulzů převezme, co si přizpůsobí 
svým potřebám a co vůbec nepřijme, i kdyby tak mohl učinit. Významným impulzem bylo 
založení pracovní skupiny v rámci fakultních Humanities Research Centres, nazvané Frontier 
Studies (s třemi dílčími projekty Frontier studies. Investigation of identity and culturalcontacts 
in the border area of ancienit Macedonia; Greek emporion Pistiros in Central Thrace; Σίδηρος. 
Technology in preclassical Greece) 
 
3) Komunikace, identita, paměť (prakticky všechny zúčastněné subjekty)  
Výzkum komunikace a paměťová studia propojovala výzkumné úsilí většiny zapojených 
organizačních subjektů.  Právě v oblasti studia komunikace a komunikačních strategií se 
projevuje smysl propojení historického výzkumu s řadou dalších oborů. Na Ústavu 
informačních studií a knihovnictví zakončil v roce 2017  svůj grantový výzkum 
vývoje českého knihtisku v první polovině 16. století monumentální excelentní prací Český 
knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-
1547, Praha: Academia, 2017, 933 s.  z Ústavu českého jazyka a teorie 
komunikace umožnil Progres Q09 publikovat studie, které přispěly k objasnění jedinečné 
pozice češtiny ve středoevropském prostoru ve středověku ve dvou oblastech: 1. jako běžně 
dorozumívacího jazyka pražské židovské komunity do konce 13. století (pračeské a staročeské 
glosy zapsané hebrejským písmem; podobně se  podařilo v oblasti aplikovat u 
nás dosud málo využívaný koncept Sprache der Nähe a Sprache der Distanz Petera Kocha a 
Wulfa Oesterreichera jakožto nástroj pro vysvětlení průběhu standardizace moderní češtiny v 
1. polovině 19. století a dát do nové souvislosti výsledky výzkumu německého kazatelství 
osvícenské doby s vývojem kazatelství v Čechách nebo sledovat změny v hodnocení 
společenské přijatelnosti, a v důsledku toho i změny ve způsobu šíření německého textu z 
konce 17. století při jeho překladu do češtiny a slovinštiny. 

Unikátní projekt zahájili pracovníci Ústavu dějin umění: pod vedení  
Progresu připravují monografické zpracování dějin oboru dějiny umění na Univerzitě Karlově, 
který je východiskem pro monografii a výstavu, realizovaných u příležitosti 100. výročí založení 
Ústavu pro dějiny umění FF UK. Do výzkumu, zahrnující historickou i metodologickou reflexi 
vývoje oboru, jsou intenzivně zapojeni jak pedagogové ústavu ( , ,  

, ), tak jeho doktorandi ( , , ,  
), kteří jsou hlavními autory jednotlivých oddílů monografie i výstavy. Kniha i výstava 

budou realizovány v únoru 2020. 
 
4) Sociální, hospodářské a politické procesy v předmoderních společnostech (zejména Ústav 
pro archeologii a Ústav českých dějin) 
V rámci studia archeologie staršího pravěku pokračuje analýza dílčích souborů kamenné 
štípané industrie, se zřetelem k výskytu a distribuci surovin v kulturách mladší a pozdní doby 
kamenné. Řešitel ( ) je od 1. ledna 2017 odborným garantem projektu přeshraniční 
spolupráce EÚS č. 78. V roce 2017 bylo z Progresu financováno radiokarbonové datování 
vzorků z pohřebiště ve Vojenicích (okr. Rychnov nad Kněžnou), na jehož záchranném 
archeologickém výzkumu se FFUK podílela kapacitami studentů a 1 pracovníka. V rámci studia 
archeologie středověku pokračuje rozsáhlá analýza keramických nálezů z archeologických 
výzkumů středověkého města Mostu ( ). 
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Medievistický výzkum probíhal v tradičně kvalitní a dobré spolupráci s Progresem Q07 
/Centrem pro studium středověku/. Na práci programu Q07 se podíleli nejen někteří 
pracovníci Ústavu českých dějin, zapojení současně do našeho programu Q09, ale také řada 
doktorandů Ústavu českých dějin. Šlo především o oborově hraniční témata, výzkum na 
pomezí kultury, historie, antropologie, literatury.  
Paralelně s tím pokračovaly výzkumné aktivity pracovní skupiny Lenky Bobkové a Mlady Holé 
věnované výzkumu korunních zemí Koruny české. Koncem roku 2018 vyšla významná 
publikace Lenky Bobkové Jan Lucemburský: otec slavného syna. Praha, Vyšehrad 2018, 
završení mnohaletého výzkumného projektu, jenž (jak patrno i z názvu) je, oproti starším 
zažitým představám o „králi cizinci“ významným konceptuálně a metodologicky inovativním 
počinem. 

Nově v tomto tematickém bloku začali pracovnice Katedry pomocných věd 
historických a archivního studia řešit problematiku vzdělání ve středověku, a to zejména 
univerzitního (  a dosud v české historiografii poměrně opomíjené téma vzdělání 
žen ve středověké společnosti ( ). 
 
5) Společenská změna a stabilita v procesu modernizace (zejména Ústav hospodářských a 
sociálních dějin, Středisko iberoamerických studií) 
V rámci tématu se neřeší jen "stabilní" či klasická témata (podnikatelství v českých zemích, 
rodinné podnikání, Malá dohoda, zahraniční politika - středoevropská, hospodářský vývoj 
první ČSR, nostrifikace průmyslových a obchodních firem, československo-německé 
hospodářské a dopravní vztahy ve 20. století, patenty, licence a celní úlevy, národní identita 
1848, čas a prostor, František Palacký, velká hospodářská krize, sociální stát, trh, sociální 
politika), ale také řada nových ("neotřelých") s teoretickým (tvůrci dějin, mentalitní symboly 
české vesnice) i věcným zaměřením  (komunistické dětské organizace, problematika 
odborných spolků, vývoj v navrácených Sudetech, dějiny lobbyismu, německé meziválečné 
hospodářsko-dopravní zpravodajství, zahraniční služební cesty státních úředníků) či reakce na 
aktuální poptávku po tématech (frontové reportáže z první světové války, divadelní hra jako 
odraz pozemkové reformy). Příspěvky byly publikovány v českých i zahraničních 
recenzovaných neimpaktovaných časopisech. Díky projektu se podstatně rozšířila paleta 
zkoumaných témat na jedné straně a jiné pohledy na "tradiční" témata na straně druhé. 
Středisko iberoamerických studií se soustředilo na výzkum modernizačních a 
demokratizačních procesů oblasti Jižní a Střední Ameriky. 

Nový projekt  České umění 50. let 20. století se poprvé syntetickou 
formou zaměřuje na celek české kultury v období vrcholného dogmatismu, na její oficiální a 
neoficiální struktury, včetně prvních let relativního politického uvolnění. Navazuje na 
hloubkový průzkum nezávislé kultury probíhající od roku 1989, na němž se důležitým dílem 
podílely i obě členky řešitelského týmu, Odděleně už byl zkoumán i fenomén socialistického 
realismu v českém umění, sociologické a historické aspekty kultury této doby, brilantně byly 
analyzovány mýtotvorné procesy v oblasti literatury. Prioritou řešitelského týmu proto není 
pouze další průzkum kulturně politických aspektů 50. let, ale především nový, komplexní 
pohled, na jejich vnitřní strukturu a obecnější charakteristiky. 
 
6) Sociální, hospodářská a kulturní diverzita a její odraz v historických pramenech (Zejména 
Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
Badatelský tým, který toto téma zpracovává, se zaměřil na aplikaci moderního 
metodologického přístupu k PVH, který v evropské vědě vytyčil v padesátých letech minulého 
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století Heirich Fichtenau svou převratnou prací o listinných arengách, jež představil jako 
pramen nikoli pro určování výpovědní hodnoty historických pramenů, jak byly pomocné vědy 
historické do té doby prezentovány, ale jako pramen pro studium mentality, ideologie a 
propagandy. Fichtenauem naznačená metoda byla aplikována na další prameny a 
pomocněvědné disciplíny. V podobném duchu si pracovníci katedry dali za cíl uplatnit a 
rozvinout tyto metody na bohemikálním materiálu a současně využít tyto metody PVH na 
nových, v této souvislosti dosud neřešených tématech v oblasti dějin kultury v nejširším 
smyslu, speciálně dějin vzděláni a písemné kultury, studia životního prostředí, hospodářských 
dějin, a dějin financí a dalších témat. Nedílnou součástí bádání byly otázky správně historické. 
Z metodologického hlediska je nutno vyzdvihnout téma Využití pomocných věd historických, 
především diplomatiky, pro studium kulturní krajiny v 16.-20. století.  Na toto téma byl 
uspořádán workshop Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945), jehož 
se vedle členů katedry ( ) a doktoranda ) zúčastnili 
pracovníci oboru z ostatních univerzit v ČR. Příspěvky, které tam byly předneseny, vycházely z 
úředních archivních pramenů a analyzují téma z různých hledisek od samotného obrazu krajiny 
a jejího využívání po majetkovou držbu a její změny ve sledovaném období. Výsledky budou 
publikovány v kolektivní monografii. Bádání se rozvíjelo zejména v oblasti studia písemné 
kultury (pokračování studia počátků pragmatické písemné kultury, dosud zanedbané studium 
uplatnění pragmatické písemné kultury v obchodě a peněžnictví v pozdním středověku /  

/, problematika paleografie středověku, kde se zájem v souladu s evropskými trendy 
bádání  posunul k pozdnímu středověku a k užitkovým písmům, kde prostřednictvím studia 
písma a písemných produktů lze postihnout mimo jiné otázky vzdělanosti v jednotlivých 
(hlavně měšťanských) společenských vrstvách a  prosazování psaných textů v právním a 
společenském životě / /). Vedle obou „hlavních“ pomocných věd historických bylo 
také obnoveno bádání v oblasti genealogie, sfragistiky a heraldiky zahájením heuristiky k e 
studiu sbírek tohoto typu uložených v Národním muzeu /, v oblasti studia 
narativních pramenů pokračovala systematická analýza bohemikálních  středověkých 
historiografických textů nikoli z tradičního hlediska jejich ceny pro událostní dějiny, ale jako 
odraz soudobé mentality, kulturní a vzdělanostní úrovně, současně jako  prostředek dobové 
propagandy a ideologie. Potvrdil se předpoklad, že tyto prameny jsou jedním z nejvhodnějších 
zdrojů studia této široké problematiky. Současně byly využívány k výzkumu konkrétních témat 
společenských dějin („panovník a sacrum“, vznik a postavení šlechty, práce a přístup k ní ve 
středověku) / /. 
 
7) Historie ve veřejném prostoru (Zejména Ústav českých dějin) 
Již tradičně intenzivně se rozvíjela paměťová studia a výzkum místa historie ve veřejném 
prostoru, a to především díky aktivitám pracovní skupiny  v rámci Ústavu 
českých dějin. Výsledkem tohoto úsilí je tematické číslo časopisu Historie – Otázky – problémy 
(č. 1/2018) Public history / Dějiny ve veřejném prostoru) spojená s konferencí 8.—9. listopadu 
2018 Dějiny ve veřejném prostoru. Tyto aktivity jsou navíc provázány na diskuze o didaktickém 
směřování oboru a jeho nových výzvách (Historické dílny Dějiny ironie a Ne/viditelné 
památníky pro učitele dějepisu 25. 5. a 14. 12. 2018) 
 
Bylo a je snahou vedení Rady progresu, aby jednotlivá pracoviště spolu komunikovala a aby 
docházelo k opravdu interdisciplinární spolupráci. To byl i cíl a smysl workshop Rok 1618 – 
dveře všech běd? Začátek třicetileté války v transdisciplinární perspektivě konané na FF UK 
dne 19. září 2018. 
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Výzkumné skupiny 
V hodnoceném období vznikly dvě nové výzkumné skupiny: rámci fakultních Humanities 
Research Centres, archeologická Frontier Studies a v rámci fakultních Strategických regiónů 
historická Cold War research group. 
 
Profesní růst 
Profesorské řízení  (2018) /SIAS/ 
Habilitační řízení  (2018) /ÚHSD/ 
Habilitační řízení (2018) /ÚKAR/ 
Probíhá habilitační řízení  /ÚČD/ 
Probíhá habilitační řízení  /ÚPA/ 
Zahájeno jmenovací řízení  /ÚČD/ 
Zahájeno jmenovací řízení  /ÚSD/ 
 
Zapojení studentů doktorských studijních programů 
Do výzkumu v rámci programu Progres bylo v různé intenzitě zapojeno několik desítek 
studentů. Rada progresu se snažila o koordinovaný postup s fakultním programem pro 
studentskou vědeckou činnost, aby bylo dosaženo co největších synergických efektů. Pouze 
pro ilustraci uvádíme: 
ÚHSD – V uplynulých dvou letech byly zapojen doktorand našeho ústavu ( ), který 

publikuje se svým školitelem ( ), který je členem programu. Další doktorandi 
jsou pověřováni přípravnými a pomocnými pracemi (rešerše literatury, archivních fondů 
apod.) 

KPVHAS – Do badatelských aktivit v rámci programu se nadále i nadále zapojil student 
doktorského studijního programu na Katedře PVH a AS FF UK  (školitel 

), který se intenzivně věnuje studiu diplomatky 19. a 20. století. Podílí se na 
pedagogické činnosti – výuce magisterského studijního programu přednáškami z moderní 
genetické a systematické diplomatiky, připravil a do tisku odevzdal studie ze státní a 
komunální diplomatiky 20. století.  (školitel ) spolupracoval na 
workshopu Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945) příspěvkem 
Obraz krajiny 17. a 18. století v písemnostech archivu pražského arcibiskupství.  
(školitel ) se podílel na přípravě publikace Krajina a urbanismus na rukopisných 
plánech z 18. století. Separační plány židovských obydlí v Zemích koruny České v letech 
1727-1728 (má být odevzdáno v březni 2019 do tisku, vydá NA).  (školitelka  

 přednesl na konferenci AhMP (Praha v obnoveném státě – zemská metropole 
hlavním městem nové republiky) referát Společenstvo stavitelů v Praze a jeho podíl na 
výstavbě hlavního města v meziválečném období – bude publikováno v Documenta 
Pragensia.  (školitelka ) – připravil monografii Cechy v pražských městech 
od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860 – odevzdáno do tisku pro 
Documenta Pragensia monographia (vykazuje pro Progres). 

SIAS – V posledních dvou letech dále rostl zájem pracovníků SIASu účastnících se projektu 
PROGRES na studiu problematiky dvacátého století, kde je možné efektivně využívat z 
dosud relativně nevytěžených archivních pramenů MZV, ABS či Národního archivu. Do 
těchto výzkumů se svými dílčími projekty zapojují i studenti doktorského studia  

 – výzkum německých migrantů v Chile;   – vztahy 
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Československa a Argentiny ve 2. polovině 20. století,  – československo-
španělské vztahy 1918-1977). 

ÚČD – Kniha doktoranda (studium již ukončil)  o Gustavu Husákovi získala 
řadu ocenění a významně rezonovala ve veřejném prostoru. Doktorand Ústavu českých 
dějin FF UK  získal v roce 2018 prestižní cenu Visegrad Group Academies 
Young Researcher Award 

ÚKAR – Do všech odborných aktivit jsou přímo zapojeni i studenti doktorského studia. Za 
projekty v Uzbekistánu a v Egejské oblasti jsou to hlavně , ,  

,  a . 
 
Mezinárodní spolupráce je rozvedena v části E bilanční zprávy. 
 
Účast na významných nových grantových projektech  
KPVHAS – Zapojení do projektu GA ČR „Počátky krajinářských parků v Čechách na příkladu 

Krásného Dvora“ ) a mezinárodním grantu Vratislavské univerzity Polska i 
Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu 
XII/XIII w)” nr 8126/MH/IH/14 ( ). 

ÚČJTK – Zapojení do projektu GA ČR „Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě 
bratrské“ ( ) a projektu GA ČR „Bohemikální hagiografie o českých světcích od 
Tridentina do osvícenských reforem“ ( ). 

ÚČLK - Zapojení do projektu GA ČR „Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina 
do osvícenských reforem“ ( ). 

ÚSD – Účast na grantové žádosti projektu HERA (Humanities in the European Research Area) 
„GRAVE EUROPE: WHAT STORIES DO GRAVESTONES AND CEMETERIES TELL ABOUT THE 
PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE OF (EAST-) CENTRAL EUROPE?“ (Hera.2.048) ve 
spolupráci s institucemi v Rakousku, Slovinsku, Polsku a ČR ( , ). 
Zapojení do projektu Univerzitní výzkumná centra UNCE 2017: Humanitní a společenské 
vědy, Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti ( , 

 a ). Zapojení do projektu REACH: Re-designing access to CH 
for a wider participation in preservation, (re)use and management of European culture; v 
rámci programu Horizon2020, ID 769827 ( , ). Zapojení do projektu KREAS: 
Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě  

,  ). Zapojení do projektu GA ČR „Československo a Jugoslávie v 70. 
a 80. letech 20. století. Politická, sociální a kulturní interakce a vzájemná reflexe v období 
pozdního socialismu“ ( ) a projektu GA ČR „Šlechtická politika habsburské 
monarchie v dlouhém 19. století“ ( , ). Účast na grantové žádosti 
projektu „Teaching European History in 21st Century“ v rámci programu Erasmus Strategic 
Partnership ( ). 

ÚČD – Zapojení do projektu GA ČR „Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 
1503–1547“ ( ) a projektu GA ČR „Budováni scény: česká a slovenská 
kultura fanzinů od státního socialismu k post-socialismu“ ( ). Zapojení do 
mezinárodního projektu „Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des 
habsburgischen Reichs – von Ferdinand I. bis Josef I. (1526–1711)“, řešeného na Rakouské 
akademii věd. Zapojení do projektu KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad 
úspěchu Evropy v propojeném světě , ). 

ÚHSD – Zapojení do projektu KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy 
v propojeném světě ( , ). 
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ÚDU – Zapojení do projektu KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy 
v propojeném světě ( ). 

SIAS – Zapojení do projektu KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy 
v propojeném světě ( , , ). 

ÚKAR – Zapojení do projektu KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy 
v propojeném světě ( , , , ). Zapojení do projektu GA 
ČR, „Along the Interface. The Eastern Aegean and Western Anatolia in the Second Mill. 
BCE“ ). 

ÚPA – Zapojení do projektu KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy 
v propojeném světě ( ). Zapojení do projektu GA ČR „The Landscape of Medieval 
Prague – Krajina středověké Prahy“ ( , , ). 

 
Spolupráce s jinými progresy 
ÚČJTK – Částečné zapojení i do programu Progres Q10 ( ) 
KPVHAS – Částečné zapojení i do programu Progres Q07 ( ,  a ) či 

spolupráce (ÚPA) 
ÚDU – Částečné zapojení i do programu Progres Q07 ( , ) 
ÚČD – Částečné zapojení i do programu Progres Q07 ( , , ) 
ÚSD, ÚČD, ÚHSD – Ve spolupráci s pracovníky zapojenými v Progresu Q10 vydána kolektivní 

monografie (viz publikační výsledky). 
 
Jednání Rady PROGRESU Q09 
Rada PROGRESU Q09 se v roce 2018 sešla ve stejném složení celkem pětkrát: 15. února 2018, 
16. května 2018, 23. října 2018, 21. listopadu 2018 (za účasti  
prorektora pro tvůrčí a ediční činnost) a 12. prosince 2018. V druhém roce fungování projektu 
nedošlo ve složení Rady ani týmu PROGRESU Q09 k žádným personálním změnám. 

Na jednotlivých zasedáních byla projednávána výše přiděleného rozpočtu na rok 2018 
a jeho rozdělení na příslušné pracovníky ze třinácti základních součástí FF UK zapojených do 
řešení programu. Hlavní strategický cíl Rady pro rok 2018 byla kontrola vymezeného 
badatelského záměru řešitelských kolektivů a implementace pravidel pro čerpání finančních 
prostředků na vytyčené výzkumné, publikační a konferenční záměrů se zvláštním zřetelem 
k prohlubování spolupráce se zahraničními partnery.  

V závěru roku Rada hodnotila a bonifikovala dosažené tuzemské a zahraniční 
publikační a jiné aktivity. Současně nastavila kontrolní mechanismy pro zadávání výstupů do 
OBD a výzkumné a badatelské priority pro následující období, tj. dále prohloubit 
interdisciplinární kooperaci v rámci vlastního programu, dokončit rozpracované aktivity z let 
2017–2018 a dále zintenzivnit internacionalizaci prostřednictvím spolupráce se zahraničními 
univerzitními a akademickými pracovišti. 
 
Složení Rady PROGRESU 
Rada PROGRESU Q09 pracovala v roce 2018 v následujícím složení:  
 
Koordinátor Rady PROGRESU Q09 
•  
  
Členové Rady PROGRESU Q09 
•    
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•    
•    
• .   
•    
•    
•    
•    
 
Tajemník Rady PROGRESU Q09 
•  
 
B. Výběr nejvýznamnějších výsledků 
Ke každému výsledku připojte krátký komentář přibližující význam dané publikace (nebo jiného 
typu výsledku). V případě publikačních výstupů uvádějte jen výsledky publikované nebo přijaté 
k publikaci v letech 2017–2018; výsledky, které byly pouze přijaty k publikaci, opatřete 
poznámkou. U každé publikace uveďte plnou citaci, případně i odkaz na fulltext. U společných 
programů vyznačte, které výsledky vznikly v rámci mezifakultní spolupráce. Všechny zde 
uvedené výsledky musí být evidovány v celouniverzitní verzi aplikace OBD, výjimkou jsou pouze 
výsledky přijaté k publikaci. 
Předpokládaný maximální rozsah této části bilanční zprávy: 3 strany. 
 
Publikační výstupy, které získaly ocenění: 
• Michal MACHÁČEK, Gustáv Husák, Praha: Vyšehrad, 2017, 631 s. (ISBN 978-80-7429-388-7).  
(Cena Česko-slovenské/Slovensko-české komise historiků) 
 
Vybrané publikační výstupy ve významných zahraničních odborných periodikách, vědecké 
monografie a kapitoly v zahraničních kolektivních monografiích:  
• Jan RANDÁK, Jan Hus als Protokommunist. Die Rekonstruktion der Prager Bethlehemskapelle 
und die Konstruktion nationaler Traditionen in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten 
Weltkrieg, in: Bartetzky, Arnold (Hg.): Geschichte bauen. Architektonische Rekonstruktion und 
Nationenbildung vom 19. Jahrhundert bis heute, Köln – Weimar – Wien 2017, s. 272–290. 
• Vladimir PENČEV – Jan RYCHLÍK et al., Istorija na češkata kultura, Skopje 2017, 284 s. (ISBN 
978-608-65694-1-9). 
• Jan SÝKORA – Caroline ROSE, The Trust in Sino-Japanese Relations, in: Japan Forum, 2017, 
Vol. 29, No. 1, s. 100–124, ISSN 0955-5803. 
• P. PAVÚK, Thrakien, Troia und Anatolien. Troia und seine Kontakte in den Balkan, in: HAAG, 
S. – CH. POPOV – B. HOREJS – S. ALEXANDROV – G. PLATTNER (Hrsg.), Das erste Gold. Ada 
Tepe: Das älteste Goldbergwerk Europas, Wien 2017, s. 105–109. 
• Alena ANDRLOVÁ-FIDLEROVÁ, Translating the Life of Antichrist into German and Czech in the 
Early Modern Period, in: Studies in Church History, Vol. 53, 2017, s. 242‒256. 
• Jiří ŠOUŠA – Eduard KUBŮ, Die Nostrifizierung von Industrie- und Handelsfirmen in der 
Zwischenkriegs-Tschechoslowakei: Nationale Dimension und langfristige Auswirkungen, in: 
Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert, Essen 2018, s. 45–77 (978-3-
8375-1943-3).  
• Jan RYCHLÍK, Kárpátalja és Csehoszlovákia 1918-1919-ben, in: Aetas, Vol. 33, No. 2, s. 133–
148. 
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• Václav HORČIČKA, Austria-Hungary, Treaty of Brest-Litovsk and the Issue od Poland (1917-
1918), in: Przystanek w drodze do Niepodległości. Działalność Rady Regencyjnej v latach 1917–
1918, Warszawa, s. 83–90 (ISBN 978-83-950783-2-3). 
• Václav HORČIČKA, Alien Enemy Civilians in the War Austrian, Hungarian, and American 
Citizens Living in Alien Territories from 1917 to 1918, in: Mitteilungen des Instituts fur 
Österreichische Geschichtsforschung, Vol. 126, No. 2, s. 302–316. 
• GABRHELÍKOVÁ, Kateřina, Briefe von Ella. Legado escrito de Rudolph Amandus Philippi y 
cartas de su hija Ella, in: Rudolph Amandus Philippi. El Orden Prodigioso del Mundo Natural, 
Valdivia 2017, s. 87–116 (ISBN 978-956-9412-98-1). 
• Milada SEKYRKOVÁ, Veränderungen in der Benutzung von Archivbeständen im Lichte der 
Qualifizierungsarbeiten der Studierenden des Archivwesens an der philosophischen Fakultät 
der Karls-Universität in Prag, 1990-2015, in: Normen und Ethos. Schreiben Archivarinnen und 
Archivare Geschichte?, Leipzig 2018, s. 175–181 (ISBN 978-3-96023-188-2). 
• Ladislav STANČO, New data on the Iron Age in the Sherabad district, South Uzbekistan, in: A 
Millennium of History: The Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st Millennia BC). 
Proceedings of the conference held in Berlin (June 23–25, 2014). Dedicated to the memory of 
Viktor Ivanovich Sarianidi, Berlin 2018, s. 171–188 (ISBN 978-3-496-01594-9). 
• Josef OPATRNÝ, Cuba y Checoslovaquia durante a Guerra Fría: Estudio de caso, in: Relaciones 
bilaterales España-Cuba (siglo XX), Silex 2018, s. 514–544 (ISBN 978-84-7737-931-7).  
• Michal PULLMANN, Gustáv Husák (1913-1991). Der Herr mit Vergangenheit, in: Die letzten 
Generalsekretäre. Kommunistische Herrschaft im Spätsozialismus, Berlin 2018, s. 145–170 
(ISBN 978-3-96289-028-5). 
• Ivo ŠTEFAN – Jan HASIL, Eine Festung bei Prag: der frühmittelalterliche Burgwall in Prag-
Královice, in: 50 Jahre Archäologie in Thunau am Kamp. Festschrift für Herwig Friesinger, 
Krems 2018, s. 202–218 (ISBN 978-3-903150-25-6). 
• Pero ARDJANLIEV – Marek VERČÍK, Reconstruction of the Habitation in the Ohrid Region 
during the Iron Age and the Archaic Period, in: 100 years of Trebenishte, Sofia 2018, s. 167–
175 (ISBN 978-954-9472-70-7). 
• Václav HRNČÍŘ – Petr KVETINA, Archaeology of Slavery From Cross-Cultural Perspective, in: 
Cross-Cultural Research, Vol. 52, No. 4, s. 381–405. 
• Ladislav STANČO, New data on the Iron Age in the Sherabad district, South Uzbekistan, in: A 
Millennium of History: The Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st Millennia BC). 
Proceedings of the conference held in Berlin (June 23–25, 2014). Dedicated to the memory of 
Viktor Ivanovich Sarianidi, Berlin 2018, s. 171–188 (ISBN 978-3-496-01594-9). 
 
Vybrané cizojazyčné publikační výstupy ve významných tuzemských odborných periodikách, 
vědecké monografie a kapitoly v tuzemských kolektivních monografiích:  
• Simona BINKOVÁ, Josef Polišenský e o seu interesse pela história das regiões lusófonas, in: 
Ibero-Americana Pragensia, Vol. 45, No. 2, 2018, s. 43–49.     
• Dana PICKOVÁ, Святой благоверный князь Александр и папская курия, in: Prague Papers 
on the History of International Relations (vydáváno společně s Universität Wien) 1/2017, s. 
38–50 (ISSN 2336-7105). 
• Josef OPATRNÝ, Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la República 
Dominicana, Praga: Karolinum, 2017, 137 s. (ISBN 978-80-246-3533-0).  
• Josef OPATRNÝ, Las Relaciones entre Europa Central y América Latina: Contextos históricos, 
Praga: Karolinum, 2017, 228 s. (ISBN 978-80-246-3553-8).  
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• Luďa KLUSÁKOVÁ et al., Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries: Heritage and 
Development Strategies, Praha: Karolinum, 2017, 159 s. (ISBN 978-80-246-3645-0); 
• Alena BOČKOVÁ, Historia S. Joannis Nepomuceni of 1729 and its contemporary translation 
in the context of Baroque translations. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2, Graecolatina 
Pragensia, 2017, s. 333–342 (ISSN 0567-826; 
• Tomáš KLÍR – D. VODÁKOVÁ, Economy and population of an Early Modern village: Milčice – 
home of the most famous Bohemian peasant F. J. Vavák, in: Historie – otázky – problémy 2017, 
s. 106–151 (ISSN 2336-6672). 
• Marie BLÁHOVÁ, Translations of Historical Writings Composed and Read in the Czech Lands 
up to the Hussite Revolution and Their Audience, in: Prague Papers on the History of 
International Relations, No. 1, 2018, s. 42–57.    
• Jaroslav IRA et al. (eds.), Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities, Praha 
2017, 163 s. (ISBN 978-80-246-3590-3). 
• Josef OPATRNÝ, Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones, Praha 
2018, 246 s. (ISBN 978-80-246-3553-8). 
 
Vybrané tuzemské vědecké monografie, překlady a kolektivní monografie:  
• P. PAVÚK – V. KLONTZA-JAKLOVÁ – A. HARDING (eds.), ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in honour of Jan 
Bouzek. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis XVIII, Prague: Faculty 
of Arts, 2018, 574 s. (ISBN 978-80-7308-767-8). 
• Martin KOVÁŘ – Miroslav BÁRTA (eds.), Lidé a dějiny: K roli osobnosti v historii 
v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia, 2017, 862 s. (ISBN 978-80-200-2716-0). 
• Michal STEHLÍK et al., Fenomén Masaryk, Praha: Národní muzeum, 2017, 125 s. (ISBN 978-
80-7036-535-9).  
• Mlada HOLÁ, Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku. 
Dějiny – správa – úřední písemnosti (do roku 1622), Praha: Karolinum, 2017, 432 s. (ISBN  978-
80-246-3109-7) 
 • Hana PÁTKOVÁ, Tisíc kilometrů v sedle: Dálkové jízdy Bohuslava Taraby, Dolní Břežany: 
Scriptorium, 2017, 181 s. (978-80-88013-57-0).  
• Hana PÁTKOVÁ – Marta HRADILOVÁ, Scriptores, Dolní Břežany: Scriptorium, 2017, 232 s. 
(ISBN 978-80-88013-54-9). 
• Markéta KŘÍŽOVÁ (ed.), Za velkou louží: Vzpomínky moravského dělníka Matěje Poláčka na 
Afriku a Jižní Ameriku, Praha: Nakladatelství Lidových novin, knižnice Dějin a současnosti, 158 
s. (ISBN 978-80-7422507-9). 
• Jan RYCHLÍK et al., Dějiny Makedonie, Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2017, 470 s. 
(ISBN 978-80-7422-562-8). 
• Jan RYCHLÍK – Vladimír PENČEV, Od minulosti k dnešku: dějiny českých zemí, 2. vyd., Praha 
2018, 688 s. (ISBN 978-80-7429-881-3). 
• Jan RYCHLÍK, 1918 – Rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa, Praha 2018, 275 s. 
(ISBN 978-80-7429-988-9). 
• Šárka GRAUSOVÁ (ed.) et al., Brazílie v souvislostech, Praha 2018, 418 s. (ISBN 978-80-7465-
306-3). 
• Drahomír SUCHÁNEK – Václav DRŠKA, Církevní dějiny: Novověk, Praha 2018, 504 s. (ISBN 
978-80-247-3720-1). 
• Jan DOBEŠ (přel.), Živá minulost: Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2018, 
430 s. (ISBN 978-80-257-2015-8). 
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• Jana KASÍKOVÁ, Ať mohou přijeti: Organizace poválečné repatriace a návratů 1942-1947, 
Praha 2017, 293 s. (ISBN 978-80-200-2818-1) 
• Josef OPATRNÝ, Válka Severu proti Jihu, Praha 2017, 385 s. (ISBN 978-80-246-3553-8). 
 
C. Reflexe případných připomínek či doporučení obsažených v souhrnném oponentním 
posudku (u programů Q42–Q50 též v dílčích oponentních posudcích) k přihlášce programu 
Vždy ocitujte konkrétní připomínku a pod ni uveďte příslušný komentář. V případě programu 
Q34 zpracujte také reflexi připomínek obsažených v oponentních posudcích k průběžné zprávě 
programu za rok 2017. 
 
 
D. Reflexe případných připomínek či doporučení obsažených v oponentním posudku 
k závěrečné zprávě Programu rozvoje vědních oblastí na UK („PRVOUK“), na který tento 
program Progres navázal 
Netýká se programů Q05 a Q07. Vždy ocitujte konkrétní připomínku a pod ni uveďte příslušný 
komentář. 
B3, B4 – Poznámka, zda financování programu nenahrazuje nedostatečné základní financování 
na úkor excelence. Program Progresu šel podle mého názoru v tomto dále a ponechává větší 
procentuální podíl finančních prostředků na centrálních rozhodovacích procesech rady. Ta se 
schází mnohem častěji, než tomu bylo u programu Prvouk a podstatnou část svého 
koordinačního úsilí věnuje práce efektivnímu vynakládání finančních prostředků na předem 
plánované a dobře zdůvodněné projekty. 
 
 
E. Podklady pro nové stanovení výše finanční bonifikace programu3 
Zvolte jednu ze čtyř níže uvedených možností (a, b, c, d): 
a) Žádáme o bonifikaci za realizaci společného programu Progres. 
b) Žádáme o bonifikaci mezinárodní spolupráce. 
c) Žádáme o bonifikaci za realizaci společného programu Progres a zároveň o bonifikaci 
mezinárodní spolupráce. 
d) Program se neuchází o žádný typ bonifikace. 
V případě žádosti o bonifikaci za realizaci společného programu Progres (varianty a, c) stručně 
popište podobu a rozsah současné mezifakultní spolupráce v rámci programu. Zmiňte zejména 
společné publikace (nebo jiné výsledky), společné grantové projekty, případně další společné 
vědecko-výzkumné aktivity. 
V případě žádosti o bonifikaci mezinárodní spolupráce (varianty b, c) stručně popište podobu 
a rozsah současné mezinárodní spolupráce. Zmiňte zejména společné publikace, společné 
grantové projekty, dlouhodobé pobyty akademických a vědeckých pracovníků a studentů 
doktorských studijních programů, kteří se podílejí na realizaci programu, na zahraničních 
vědeckých institucích, dlouhodobé pobyty zahraničních vědeckých pracovníků na pracovišti 
fakulty (VŠ ústavu) zapojeném do programu, mezinárodní smlouvy, společné studijní 
programy, případně další mezinárodní vědecko-výzkumné aktivity. 
 

                                                 
3 Podle čl. III odst. 2 opatření rektora č. 10/2018 je ve 4. a 5. roce realizace programu Progres (tj. v letech 2020 a 
2021) bonifikace poskytována „na základě žádosti obsažené v bilanční zprávě předkládané po druhém roce 
realizace programu“. 
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Žádáme o bonifikaci mezinárodní spolupráce, protože všechna zapojená pracoviště Progresu 
Q09 rozvíjejí systematicky mezinárodní spolupráci. Všechna historická pracoviště zapojená do 
Progresu vykazují silnou míru zapojení do mezinárodních badatelských sítí, a to na úrovni 
vědecké spolupráce i mezinárodní mobility. Jak patrné z níže uvedeného přehledu, většina 
pracovišť se podílí jak na rozsáhlejších mezinárodních projektech a sítích, tak rozšiřuje i svoji 
vlastní spolupráci bilaterární 
 
ÚHSD - Zahraniční kontakty byly realizovány formou jednak studijních a výzkumných pobytů 

či na konferencích a workshopech. V konferenčních příspěvcích se odráží badatelské 
zaměření, které je v souladu s programem Q9 (česko-německé pohraničí po roce 1948).   

ÚSD – Ústav dlouhodobě spolupracuje s těmito institucemi:  

 Zentrum für Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften, Universität Heidelberg 
( , organizace společných doktorských seminářů apod.) 

 Frederick S. Pardee School of Global Studies, Boston University ( ,  
š)  

 Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (ao. Univ. , 
společně podán projekt HERA – viz příslušná část této zprávy) 

 Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski ( )  

 Liechtenstein Institut, Bendern, Lichtenštejnsko ( )  

 Institut všeobščej istorii Rossijskoj akademii nauk, Moskva ( ) 

 Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen. 
Philosophische Fakultät. Universität Passau ) - Společný ediční počin v č. 1, 2/ 
2018 Prague Papers on the History of International Relations, články věnující se společnému 
výzkumu míst paměti. J. Županič v říjnu 2018 zde měl Gastprofessur. 

 Jean Monnet-Lehrstuhl für Europäische Integrationsgeschichte und Europastudien Fakultät 
für Geisteswissenschaften. Universität Hamburg ( ) – konkrétním výsledkem je 
případná spolupráce F. Stellnera na společně vypracovaném projektu „Transformative 
Power of Crises Discourses in European Integration“ (Volkswagen-Stiftung) 

 Centre Roland Mousnier, U.M.R. 8596, Université de Paris IV (  
) – hostující profesorka 

 Research Center Sanssouci. Für Wissen und Gesellschaft. Potsdam ( ) – 
veřejná přednáška listopad 2017 

 Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polsko (  
, , ) - připravuje se mezifakultní smlouva mezi 

Instytutem Historii a FF UK a v roce 2018 pronesení tří přednášek typu invited speaker (  
) 

 Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Slovensko, Katedra římského a církevního 
práva ( ) - v roce 2018 zde pronesení jedné přednášky typu invited 
speaker ( ) 

 Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, Universität Passau, (  
; ) pokračování spolupráce na základě mezifakultní 

smlouvy  

 Dlouhodobá spolupráce s Grupo de investigación Estudios Interdisciplinarios en Historia 
General (Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie) a členství v poradního výboru 
časopisu Tempus. Revista en Historia General (Kolumbie, Medellín) ( ).  

 V říjnu 2018 navázána spolupráce s Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Kolumbie, 
konkrétně s fakultami Escuela de Ciencias Sociales, Escuela de Teología, Filosofía y 
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Humanidades. V současné době společně připravujeme projekt výměnných pobytů v rámci 
programu Erasmus +. 

 Dlouhodobá spolupráce s institucemi Znanstveno raziskovalni centar Koper, Slovinsko; 
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Institut za suvremenu povijest, Zagreb; Univerzitet 
u Beogradu; Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd; Univerza v Ljubljani, Filozofski fakultet 

) 

 Členství v pedagogickém týmu za Univerzitu Karlovu ( ) v TEMA+: European 
Territory, Heritage and Development (Erasmus Mundus Joint Master Degree). Schválena 
akreditace MA joint degree programu TEMA+ European Territories: Heritage and 
Development. Vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees 
(EMJMD) pro období 2018–2020 ) 

 Rozvoj a realizace spolupráce s North Carolina State University (prof. Tammy S.  Gordon) na 
poli tzv. Public History ( ) 

 Souběžně proběhly přednášky významných odborníků v roce 2018 na ÚSD -  
(University of Exeter; Universität Leipzig),  (Carnegie Mellon University), 

 (University of Pittsburg/Collège d’études mondiales Paris),  
(Leiden University),  (Brunel University),  (University of St 
Andrews), ,  (University of St Andrews). 

 Universität Bayreuth ( ), jednání o Double Degree MA programu a 
navázání spolupráce v oblasti internacionalizace vědeckých a pedagogických aktivit (  

, ) a vzájemné přednáškové výměny; pokračuje spolupráce v rámci 
mezinárodní společnosti Gesellschaft für Überseegeschichte ( , ). 

 Navázání spolupráce v rámci mezifakultní smlouvy mezi Faculty of History, World Politics 
and Sociology ( ), Department of International Relations and Political 
Science ( ) z University of Tambov. Domluvena vzájemná výměna a 
přednášková a konferenční spolupráce v rámci internacionalizace vědeckých výsledků (  

, ). 

 Navázání spolupráce s Uniwersytet Lódzki, Faculty of Philosophy and History, Katedra 
Historii Sztuki ( ) a domluvení vzájemné přednáškové aktivity (  

). 
ÚDU – Přímým důsledkem této mezinárodní spolupráce jsou jednak hostující přednášky 

(Mnichov, Paříž), jednak příprava workshopu na téma evropské architektury kolem roku 
1700 (hlavní partneři Sorbonne Université a LMU v Mnichově), který by měl být realizován 
na UK v říjnu 2019. Navázání spolupráce s kolegy ze Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden v souvislosti s vědecko-výzkumným záměrem vztahujícím se ke GAČR (  

) a navázání spolupráce s Galerií Zachęta a s Muzeem Narodowym ve Varšavě 
( ). 

SIAS - Významným přínosem byly také aktivity , který se během pobytů v 
archivech a knihovnách Argentiny, Bolívie a Peru věnoval zkoumání proměn politické 
scény a sociálních poměrů v Latinské Americe polovině dvacátého a prvních desetiletí 
jedenadvacátého století. Pobytů přitom využil také k navázání nových kontaktů v regionu 
(především na Pontificia Universidad Católica del Perú). Došlo také k posílení stávajících 
vztahů s jednou z nejvýznamnějších soukromých vysokých škol v hispánském světě 
Technologickým institutem Monterrey (Mexiko), kde po devatenáctileté praxi pořádní 
letních kurzů pro studenty Institutu přijela na podzim roku 2018 k semestrálnímu pobytu 
ve Středisku pracovnice této školy . 
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ÚPA – Dlouhodobá spolupráce s Otto-Friedrich Universität Bamberg, Uniwersytet Wrocławski 
a Martin-Luther-Universität Halle, spočívající v pravidelných výměnných pobytech 
akademických pracovníků a každoročním setkání doktorandů v rámci společného 
semináře Doktorandendreieck–Trojkąt doktorandów–Doktorandský trojúhelník; členství 
v mezinárodní asociaci Ruralia (the Jean-Marie Pesez Conferences on Medieval Rural 
Archaeology: , ). Příprava vydání monografie Problematika 
pozdního eneolitu v Karpatské kotlině (Nakladatelství Karolinum, autor Želimir Brnić, 
Chorvatsko, překlad z chorvatštiny do češtiny M. Popelka, Ž. Brnić) se zahraničním 
partnerem. Spolupráce se zahraničními kolegy v rámci Archaeodílny v Bärnau (projekt EÚS 
č. 78 ArchaeoCentrum Čechy – bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor, 2017-
2019). 

ÚČD – Ústav dlouhodobě spolupracuje v oblasti mezinárodní spolupráce s těmito institucemi:  

 Podíl týmu  na projektu Horizont 2020 Courage (ukončení projektu únor 2019).  

 Ústav dlouhodobě spolupracuje s francouzskými univerzitami (zvláště v oblasti programu 4 
EU) a v rámci mezinárodní spolupráce probíhají přednášky předních zahraničních historiků 

 (děkan Sorbonne Université),  (Université Aix-en-
Provence/Marseille),  (Sorbonne Université),  (Ecole 
Normale Supérieure, Lyon),  (Université Paris Sorbonne I), 

 (Université Poitiers),  (Université Lyon III),  
 (Université Caen),  (Université Rennes),  

(University Curych),  (Sorbonne Université). 

  – absolvoval měsíční přednáškový pobyt a vedení odborného semináře jako 
hostující profesor na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales a Maison des Sciences de 
l´Homme, Paříž (leden 2018)  

  – mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodního projektu "Visuelle Kultur 
der Herrscherrepräsentation in Städten des habsburgischen Reichs – von Ferdinand I. bis 
Josef I. (1526–1711)" s Rakouskou akademii věd. 

 Zapojení týmu moderních dějin do mezinárodní sítě pro výzkum nacionalismu NISE 

 Spolupráce týmu  s institucemi v Polsku, Německu Rakousku: výzkum 
korunních zemí 

ÚKAR – Mezinárodní spolupráce probíhá jak v rámci jednotlivých projektů na bilaterální bázi, 
tak i na základě mezinárodních smluv, které mají komplexnější charakter. Nově byly 
podepsány bilaterální dohody mezi FF UK a Národním archeologickým muzeem ve Skopje 
(Severní Makedonie), s Národním archeologickým ústavem v Sofii (Bulharsko) a se Státní 
univerzitou v Termeze (Uzbekistán). Dále byla podepsána i trilaterální smlouva mezi FF 
UK, Rakouskou akademií věd a Univerzitou Ludwiga Maxmiliana v Mnichově, která 
rámcově zaštiťuje aktivity UKAR v oblasti Balkánu v rámci iniciativy Perspectives on Balkan 
Archaeology. 

 
O tom, že vědecké bádání v rámci programu PROGRES Q09 má výrazně mezinárodní charakter 
a mezinárodní ohlas, svědčí účast členů programu na velkých, často prestižních zahraničních 
konferencích i pracovních sympoziích a workshopech, stejně jako přednášky typu „invited 
speaker“, které proslovili členové programu, již na těchto mezinárodních fórech prohlubovali 
mezinárodní spolupráce a internacionalizaci vědeckých výstupů: 
 • konferenci The XI Cardiff Conference on the Theory and Practice of Translation in the Middle 
Ages, The Medieval Translator: Medieval Translations & Their Readership s účastí profesorky 

, jež vystoupila s příspěvkem Translations of historical writings in the Czech 
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lands in the Middle Ages, and their audience. From the first translations to Hussitism (duben 
2017); 
• konferenci Tavşan Adası and the Southeast Aegean/ Southwest Coastal Anatolian Region 
(SASCAR) – A Ceramic Perspective organizovanou  a Martin 
Luther University Institute for Art History and Archaeologies of Europe, Halle/Saale, na níž 
vystoupil  s příspěvkem Islands on the Horizon. The MBA and LBA Pottery of the 
NE Aegean (listopad 2017); 
• konference ASCJ (Asian Studies Conference Japan), Tokio, na níž vystoupil  
s příspěvkem Consuming Places. Consumption and Consumerism in Modern Japan (červenec 
2017) a konference International Conference „Constructing Identity: The Patterns of Japanese 
Culture“, University of Warsaw, kde  referoval s příspěvkem na téma Making 
Japanese Consumer Culture in Late Meiji and Taisho Periods with a Special Foucus on Hanshin 
Area (říjen 2017). 
• konferenci Conmemorando la Revolución: a 100 años de 1917, Universidad de Antioquia, 
Medellín (Kolumbie), na níž se svými příspěvky vystoupili  (Russia [Soviet Union] 
and/versus Europe and the World in 1917–2017 or Why to Conmemorate the 100-year 
Anniversary of the Bolshevik Revolution a Jaromír SOUKUP (La revolución fracasada: Aliados 
de la Primera Guerra Mundial, la revolución rusa y su impacto en Alemania en 1918–1919; 
říjen 2017). 
• workshop Eastern Iran and Western Central Asia during Late Antiquity (3rd-5th cent. CE): 
Numismatics, Archaeology, and Art History in Dialogue, ISAW, New York, na němž  

 promluvil na téma Bactria/Tokharistan in the 3rd and 4th centuries A.D. Selected 
Problems of Settlement Patterns and Material Culture (září 2017). 
• konferenci Treaties of the Paris Peace Conference (1919–1920), Alba Iulia University, Alba 
Iulia (Romania), na níž se svým příspěvkem vystoupil  (The British Dominions 
and Their Position and Interests at the Paris Peace Conference), červen 2018.  
• konferenci 8th Triennial International Conference of the Central European Association for 
Canadian Studies, pořadatel Charles University, CEACS, Government of Canada, na níž se svým 
příspěvkem vystoupil  (The Conclusion of the American-Canadian Halibut 
Treaty of 1923 and Its Importance for British-Canadian Constitutional Relations), září 2018. 
• konferenci Resilient Cultural Heritage and Communities in Europe (REACH opening 
conference), Budapešť (Maďarsko), na níž se svým příspěvkem vystoupil  (Actors, 
Scales and Modes of Heritage Representation: Lessons from the Critical Mapping), květen 
2018. 
• konferenci „Dynastie, Stände, Städte. Symbolische Präsenz der Habsburger in den 
Versammlungsräumen der Landstände und Stadtherren im 16. und 17. Jahrhundert“, Vídeň 
(Rakousko), na níž se svým příspěvkem vystoupili  a  
(Herrscherresidenz oder Stützpunkt der politischen Macht der Stände? Das alte königliche 
Palais in Prag im 16. und 17. Jahrhundert), listopad 2018. 
 
Z četných mezinárodních konferencí, přednášek a workshopů pořádaných členy programu 
PROGRES Q09 v České republice lze uvést: 
• mezinárodní workshop Kubišta Kubista (Cubist Kubišta), na kterém vystoupila  

 a jehož se zúčastnil mezinárodní tým odborníků na moderní evropské umění: 
 z Humboldt Forum Berlin, l z Národní galerie v Budapešti, 

 z Université Laval v Quebecu,  ze Západočeské galerie v Plzni, 
 z Ústav dějin umění AVČR, březen 2018. 
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• International Workshop of Cold War Research Group, Reconsidering the Cold War: New 
Approaches, Methodologies and Theories, FF UK, Praha, vystoupili  a jako 
programem PROGRES zvaní „invited speakers“  (University of Warwick), 

 (Utrecht University), prosinec 2017. 
• mezinárodní konferenci Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX.  Dos siglos de relaciones, 
FF UK, Praha, vystoupil , září 2017. 
• mezinárodní konferenci No solo 95 años de relaciones diplomáticas. Cinco siglos de los 
contactos checo-mexicanos: culturales, económicos y políticos, FF UK, Praha, vystoupil  

, říjen 2017. 
• mezinárodní medievistickou konferenci Thiddag : Říšský biskup a intelektuál, FF UK, Praha 
(spolupořadatelem byla Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, Univesität Passau), 
vystoupili , ,  a další, říjen 2017. 
• mezinárodní sympozium Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. 37. mezioborové 
symposium v Plzni, na němž vystoupila  s příspěvkem Ostré hrany světla 
a stínu. Kubištova polemika s kubismem, únor 2017. 
• mezinárodní sympozium Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de 
entreguerras, září 2017.  
• mezinárodního workshop „The Role of Historians in Public Life“, Praha, na kterém 
s příspěvkem vystoupila  (Social Functions of Local History in Small Towns), 
červen 2018. 
• mezinárodního workshop “Labour Migration between East and West. Guest Workers in 
Europe from the 1960s to the 1980s”, Institute for Study of Totalitarian Regimes, Prague, 
zorganizoval  společně s ÚSTR, únor 2018. 
 
F. Rámcový přehled vynaložených finančních prostředků 

Finanční prostředky poskytnuté na program4 Rok 2017 (tis. Kč) Rok 2018 (tis. Kč) 

a Prostředky na realizaci programu bez 
bonifikace 

19 859 21 001 

b Bonifikace mezinárodní spolupráce 67 43 

c Celkem (a + b) 19 926 21 044 

 
Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2017 – viz průběžná zpráva za rok 2017 
(není třeba znovu uvádět). 
 
Přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2018  
Vyplňte bílá pole v tabulce. Částky uvádějte v tis. Kč a zaokrouhlené (bez míst za desetinnou 
čárkou). Nezahrnujte prostředky převedené v roce 2017 do FÚUP. Pod tabulku uveďte stručný 

                                                 
4 bez prostředků převedených v předchozím roce do FÚUP 
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komentář k výdajům. Pokud byla v roce 2017 část finančních prostředků programu převedena 
do FÚUP, uveďte pod tabulku její výši a využití těchto prostředků v r. 2018. 

Typ výdajů Částka (tis. Kč) 

d Osobní náklady (mzdové prostředky a odvody) 14 177 

e Stipendia 66 

f Provozní náklady a služby 1 737 

g Doplňkové a režijní náklady 4 200 

h Investice                            0 

i FÚUP 2018 (prostředky převedené v r. 2018 k využití 
v r. 2019) 

864 

j Celkem5 21 044 

 
 
FÚUP 2017: 
 
Osobní náklady: 20 tis. Kč 
Provozní náklady a služby: 102 tis. Kč 
 
CELKEM: 122 tis. Kč 
 
 
 
G. Přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující 
hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu6, který byl 
v roce 2018 pořízen z finančních prostředků na program  
Pokud byl v roce 2018 takovýto majetek pořízen, uveďte vždy název přístroje a cenu bez DPH. 
(Údaje pro rok 2017 viz průběžná zpráva za rok 2017; není třeba znovu uvádět.) 
Nebyl pořízen. 
 

                                                 
5 Částka uvedená v tomto řádku musí být totožná s částkou uvedenou v řádku c, viz tabulka výše (výjimkou je 
pouze případ vrácení části finančních prostředků – v takovém případě uveďte pod tabulku výši vrácených 
prostředků a stručně zdůvodněte). 
6 tj. aktuálně v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH 



Zápis ze schůze Rady Progresu Q09 ze dne 21. února 2019 

 

Přítomni členové Rady a tajemník Rady:  

 

 

  

Další přítomni:  

 

Omluveni:   

 

Program jednání: 

1. Bilanční zpráva 2017-2018 

2. Finanční požadavky na rok 2019 

3. Personální změny v Radě Progresu Q09 

4. Vystoupení prorektora  

5. Závěrečná zpráva SVV 

6. Různé 

 

1.  referoval o stavu bilanční zprávy za období 2017-2018, kterou zpracovával 

s dr. Valkounem. Přítomným poděkoval za součinnost v této věci. 

2. Členové Rady byli seznámeni s přehledem finančních požadavků jednotlivých základních 

součástí na rok 2019 na aktivity hodné mimořádné podpory z Progres Q09 a předběžně 

určili prioritní aktivity.  

3. Následně vystoupil , zdůraznil nutnost pokračování Progresu Q09 po 

odchodu z UK a proto navrhl na post koordinátora Rady  a na 

členy Rady , , který by ho vystřídal v Radě, a . 

Ostatní členové Rady s návrhem souhlasili a požádali ho, aby podal oficiální návrh panu 

rektorovi. Současně  zmínil, že by rád v novém roce zlepšil komunikaci vůči 

participujícím základním součástem tím, že jim bude zasílat zápisy z jednání. 

4. Poté obdržel slovo , který apeloval na přítomné ohledně zachování 

kontinuity badatelského záměru, zmínil celouniverzitní hodnocení oborů a programů a 

požádal o zaslání jmen posuzovatelů ze zahraničí. Dále vyzdvihl nutnost spolupráce v rámci 

4EU+ a podávání projektů, týkající se participujících univerzit. V této souvislosti vyslovil 



apel i , který požádal zvážení přípravy společných projektů mezi účastníky 

Progresu Q09 či s jinými Progresy. 

5.  referovala o stavu závěrečné zprávy SVV. Zmínila zajímavé 

výstupy zejména monografie, ale i fakt, že je tam i jeden nesplněný vnitřní grant, v rámci 

něhož student  s poukázáním na zdravotní důvody slíbené publikační výstupy 

neodevzdal, peníze si nechal a jen vzkázal, že na něčem pracuje.  řekla, že 

to není standartní stav u SVV;  navrhl dát to k posouzení stipendijní komisi. 

 ho doplnila, že i komisi pro vědu by to měla posoudit, že je nezbytné 

informovat ředitele příslušné základní součásti  i školitele  a že se 

to s největší pravděpodobností bude řešit tím, že student dostane dodatečný čas na 

dokončení. 

 

Zapsal:  

Schválil:   




