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Zápis ze zasedání Akademické rady CTS, společného pracoviště UK a AV ČR, 
Vědecké rady CTS UK a Rady PROGRES 
 

Datum a místo konání: 21. června 2020, 9.00 – 10.15, Broumovský klášter 

Přítomni (bez titulů): 

Akademická a vědecká rada: Havel Ivan M., Horáček Ivan, Palouš Jan, Storch 
David, Konopásek Zdeněk, Krtouš Pavel, Markoš Anton 

Rada PROGRES: Konopásek Zdeněk, Pokorný Petr, Říha Cyril, Storch David, 
Kotecký Roman 

CTS: Petr Pokorný, David Storch, Ivan M. Havel, Ivan Chvatík, Zdeněk 
Konopásek, Cyril Říha, Radovan Haluzík, Marek Hudík, Roman Kotecký, Petr 
Kůrka, Karolína Pauknerová, Ladislava Švandová, Jan Hošek, Anna Michalík 
Kvíčalová, Jan Turek, Eliška Fulínová, Martina Eiseltová, Aneta Jelenová, Jan 
Smyčka, Petr Tureček, Anna Tószögyová, Jindřich Prach, Michal Synek, Arnošt 
Šizling, Jan Turek, Jan Frei, Alexandr Matoušek, Jan Makovský 

 

Jednání řídil: Pokorný Petr  

Petr Pokorný zahájil zasedání v 9:00 a přivítal přítomné účastníky. Zmínil, že jde 
o jednání vědecké rady CTS UK, vědecké rady CTS jakožto společného pracoviště 
AV ČR a UK a vědecké rady programu Progres. 

V úvodu Petr Pokorný krátce nastínil dopad koronavirové epidemie na CTS a UK.  
Zmínil, že v době nouzového stavu všichni zaměstnanci CTS pracovali z domova 
a nyní, po jistém přechodovém období, je již práce v prostorách CTS plně 
obnovena. Pouze již do léta nebudou obnoveny pravidelné pondělní interní a 
čtvrteční veřejné semináře, které byly pozastaveny v souvislosti s Covid-19. 
Semináře budou obnoveny až na podzim, na začátku nového semestru.  

Univerzita Karlova přišla z důvodu koronavirové krize o přibližně 1,6 miliardy Kč 
na hospodářské činnosti – ztráty se týkají zejména kolejí a menz. V důsledku toho 
došlo i na škrty v plánovaném rozpočtu na VaV, který byl pro rok 2020 původně 
navýšen oproti roku 2019. Pro CTS došlo zhruba k 10% krácení plánovaného 
(navýšeného) rozpočtu na zakázce č. 49, tj. dotace na podporu vědy (mimo 



2 
 

projekty a granty). Na univerzitním programu Progres Q50 byla v rozpočtu CTS 
mírně snížena pouze bonifikace za mezinárodní spolupráci. Díky nově získaným 
projektům je ovšem finanční situace CTS dobrá. Opatřením kvestora bylo plošně 
na UK pozastaveno vyplácení pololetních odměn (mimo projekty), což postihlo i 
CTS. Petr Pokorný zdůraznil, že odměny jsou na CTS významným zdrojem 
ohodnocení nadstandardní činnosti některých pracovníků CTS. Zatím je slíbeno, 
že odměny bude možno vyplácet na konci roku. 

Petr Pokorný dále informoval, že k 1. 3. 2020 byl na UK jmenován nový kvestor: 
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Petr Pokorný nově jmenoval na CTS tajemníka. Jmenován byl Jan Turek, který 
bude ředitele zastupovat zejména na jednáních s kvestorem. 

Dále Petr Pokorný informoval o novém Opatření rektora č. 15/2020, které se týká 
vymezení pojmu „Akademický pracovník“. Z hlavních bodů zmínil: Akademický 
pracovník musí být v pracovním poměru na univerzitě a v popisu práce mít jak 
pedagogickou tak i vědeckou činnost. Akademický pracovník má právo volit do 
akademického senátu a může být do něj též volen, má nárok na delší dovolenou a 
tvůrčí volno (tzv. sabbatical) a má možnost si sám rozvrhnout pracovní dobu. 
Petr Pokorný dále zmínil, že se chystá pravidelné hodnocení pracovníků, které 
zatím na CTS neprobíhalo; na akademické pracovníky jsou kladeny vyšší nároky a 
pozice akademického pracovníka je vždy obsazována na základě výběrového 
řízení. Je na zaměstnancích, zda se chtějí stát akademickým pracovníkem na CTS, 
pokud pro to splňují podmínky. Podmínkou je pedagogická i tvůrčí činnost na 
UK. Rektorát má vlastní mandáty v akademickém senátu. 

Petr Pokorný dále upozornil, že v prosinci 2021 bude končit program PROGRES. 
Zhruba na jaře 2021 bude CTS podávat návrh na nový projekt – je třeba dobře 
připravit nové téma. Příprava musí začít už teď, protože ke konci letošního roku 
už musíme mít ve věci jasno. Příprava nového PROGRESu bude probíhat v rámci 
pondělních interních seminářů.  

Cyril Říha podal informaci o čtvrtečních seminářích: přednášky, které byly 
dohodnuty a neuskutečnily se kvůli koronaviru, budou přesunuty na podzim. Petr 
Pokorný připomenul, že na seminářích by se více měli prezentovat zaměstnanci 
CTS. 

Petr Pokorný dále informoval o dvou připravovaných publikacích. Dokončuje se 
kniha Antropocén. Odborným redaktorem knihy je Michal Ajvaz. Proběhly již 
korektury a grafik nyní připravuje finální předtiskovou podobu. Petr Pokorný, 
David Storch a Michal Ajvaz provedou závěrečnou tiskovou korekturu. Publikace 
by měla vyjít koncem léta a bude představena na oslavách 30. výročí CTS. 
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Radan Haluzík potvrdil, že publikace Vágní prostor vyjde také k 30. výročí CTS. 

Dne 8. 10. 2020 se bude konat ve Vlasteneckém sále Karolina oslava 30. výročí 
CTS. K dispozici budeme mít také prostory v přízemí, kde se bude podávat 
občerstvení. Na oslavu budou pozváni členové vědecké rady a další významní 
hosté. Petr Pokorný vyzval k podávání návrhů jmen hostů, kteří by měli být 
pozváni – návrhy je možné podávat na sekretariát CTS. Diskutována byla forma 
prezentace činnosti CTS. Petr Pokorný navrhl připravit prezentace formou Pecha 
Kucha vztahující se ke kapitolám v knihách Antropocén a Vágní prostor. Anna 
Kvíčalová se dotázala, zda prezentace vztahující se ke knihám nebude omezující 
pro lidi, kteří se na knihách a tématech v nich obsažených nepodíleli. Ivan 
Horáček doporučil více se zaměřit a prezentovat především výhledy CTS do 
budoucna. Návrh I. Horáčka byl podpořen Davidem Storchem, který souhlasil, že 
prezentace mohou být vztaženy k právě vycházejícím knihám, ale spíše pro 
inspiraci, ale soustředit bychom se měli zejména na to, kam bude CTS dále 
směřovat. Došlo ke konsenzu, že prezentace CTS bude pojata šířeji, krátce bude 
zmíněno, odkud CTS vzešlo a zejména pak bude nastíněna budoucnost CTS a 
světa, ve kterém CTS funguje. Diskuse nad formou prezentace CTS na oslavách 
bude pokračovat na CTS. 

Petr Pokorný představil dva nové postdoky na CTS – je jím Jan Smyčka a Petr 
Tureček. Jan Smyčka byl současně přijat na řešení projektu EXPRO Davida 
Storcha na dobu pěti let. Petr Tureček byl přijat na klasickou postdoktorandskou 
pozici na dva roky. Petr Pokorný dále zmínil, že pan rektor již vyhlásil konkurz 
na novou postdoktorandskou pozici s nástupem k 1. 1. 2021; příslušný inzerát je 
již zveřejněn na webových stránkách UK a CTS a bude zveřejněn v prázdninovém 
čísle časopisu Vesmír. 

Petr Pokorný dále informoval, že vedoucím Archivu Jana Patočky je od 1. ledna 
2020 Jan Frei, který ve funkci nahradil Ivana Chvatíka. Jan Frei oznámil, že 
Archiv rozšířil své řady, kdy od ledna 2020 byl na půl úvazku přijat Pavel Sladký. 
Pokračuje ediční práce na denících Jana Patočky. 

Eliška Fulínová navrhla nechat vyrobit k 30. výročí CTS nová trička. V minulosti 
CTS spolupracovalo na výrobě upomínkových předmětů se studiem Kultivar, 
které bude osloveno i tentokrát. Připomenout bychom si také měli donátorku CTS 
Jennifer A. Simons. Jennifer A. Simons zašleme pozvánku na oslavu 30. výročí a 
připomeneme si její spolupráci a podporu CTS formou posteru – přispějí Ivan 
Havel a Ivan Chvatík. 

Anton Markoš oznámil, že se rozhodl složit funkci externího člena vědecké rady. 
Petr Pokorný zmínil jeho významný přínos pro vědeckou radu a za jeho 
dlouholetou aktivní činnost v radě A. Markošovi poděkoval. Následně se hovořilo 
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o možnosti využít tento podnět k širší obměně vědecké rady, neboť někteří její 
členové jsou z důvodu mnoha jiných povinností v působení vědecké rady málo 
aktivní. 

 

Petr Pokorný poděkoval všem účastníkům a v 10:15 jednání vědecké rady ukončil. 

Za správnost: Petr Pokorný 

Vyhotovila: Martina Eiseltová 


