
Zápis z jednání rady Centra pro studium člověka a společnosti 

12. 9. 2017 

Přítomní členové rady: Marek Blatný, Václav Cvrček, Mirjam Friedová, Peter Pavúk, Michal Pullmann, 

Radek Skarnitzl, tajemnice centra Eva Lehečková 

Omluven: Jiří Buriánek 

Přítomní hosté: proděkan pro grantovou činnost Pavel Sitek  

1. Rada jednala o informacích zveřejňovaných na webových stránkách Centra na adrese 

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

a. Je možné zvážit úpravu popisu zaměření činnosti Centra na webových stránkách – 

podnět na listopadové jednání rady. 

b. Rada prozatím nebude zřizovat specifický e-mailový účet, akademičtí pracovníci 

mohou oslovovat členy rady s dotazy apod. na jejich zaměstnanecké e-maily. 

c. Členové rady souhlasili s tím, aby se na stránkách Centra zveřejňovaly upoutávky na 

fakultní konference tematicky spadající pod druhé centrum – organizátoři konferencí 

mohou zasílat informace o konferencí tajemnici centra, ta členům centra dá možnost 

vyjádřit se k příslušnosti konference k centru a poté zajistí zveřejnění upoutávky 

konference na webu Centra. 

2. Rada Centra bude sdílet soubory na intranetové složce Centra. Dr. Lehečková zajistí, aby 

členové rady mohli ke sdíleným složkám přistupovat přímo ze záložky na hlavní stránce 

intranetu, nikoliv jen přes přímý odkaz zaslaný e-mailem. 

3. Badatelské týmy: 

a. Doc. Pavúk s dr. Verčíkem aktualizují návrh badatelského týmu Frontier Studies podle 

usnesení rady z 6. 6. a zároveň tak, aby obsahoval i informaci o podpořeném projektu 

PRIMUS, a pošlou jej dr. Lehečkové, která jej nechá zveřejnit na webových stránkách 

Centra. 

b. Badatelský tým Středoevropské elity v měnící se společnosti bude prostřednictvím 

rady rozesílat výzvu akademickým pracovníkům a doktorandům FF UK k zapojení se 

do činnosti centra. – Rada v tomto a v dalších analogických případech po týmu 

požaduje stručný podklad obsahující a) odkaz na popis badatelského týmu na webu 

HRC; b) charakteristiku spolupracovníků, které daný tým hledá, c) kontaktní osobu 

v rozsahu do 1 A4. Poté zajistí rozeslání dovnitř FF UK. Se zájemci jedná rovnou 

vedení badatelského týmu.   

c. Rada projednala návrh badatelského týmu dr. Kateřiny Chládkové Jazyk nemluvňat: 

vývoj percepce řeči v prvních měsících života. Usnesení č. 1: Rada Centra pro studium 

člověka a společnosti doporučuje institucionálně podpořit badatelský tým Jazyk 

nemluvňat: vývoj percepce řeči v prvních měsících života z následujících důvodů:  

i. Výzkumný záměr navrženého badatelského týmu je relevantní a přitom 

v České republice dosud probádaný minimálně. 

ii. Navržený tým v čele s řešitelkou má významné mezinárodní zkušenosti. 

iii. Navržený tým je výrazně mezioborový a propojuje sociálněvědný výzkum 

s medicínským. 

iv. Projekt byl podpořen v soutěži Primus. 

Rada Centra doporučuje, aby v anotaci badatelského týmu uveřejněné na webu 

Centra byla uvedena informace o podpoře v rámci projektů PRIMUS a zároveň 

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


uvedena předpokládaná spolupráce s laboratoří Fonetického ústavu i laboratoří 

LABELS. Hlasování: 5-0-1. 

d. Rada Centra bude po badatelských týmech začleněných k CSCS požadovat ke konci 

roku stručnou strukturovanou zpětnou vazbu k činnosti realizované v daném 

kalendářním roce v rozsahu max. 1 A4 – vedoucí badatelských budou osloveni. 

4. Rada Centra informuje akademickou obec FF UK o možnosti průběžně navrhovat badatelské 

týmy působící na FF UK ke zveřejnění na webových stránkách FF UK, popřípadě k 

další institucionální podpoře. Doc. Cvrček a dr. Sitek připraví návrh aktualizovaného 

formuláře a oslovení akademické obce (mj. v návaznosti na diskusi rady Centra v červnu 

2017) do 20. 9. Po připomínkování radou bude výzva rozeslána během prvního týdne zimního 

semestru. 

5. Rada projednala vybrané podněty z panelové diskuse konané během ustavující konference 

Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě: 

a. Počínaje zimním semestrem začne rada Centra pořádat cca dvakrát za semestr 

přednáškové večery Centra pro studium člověka a společnosti v hlavním sále 

v Hybernské 4. Pro listopadovou přednášku rada osloví dr. Spurného a mgr. 

Sadílkovou (osloví doc. Pullmann), pro prosincový termín dr. Chládkovou (osloví doc. 

Skarnitzl). Termíny setkání budou upřesněny podle možností přednášejících a 

dostupnosti sálu. 

b. Rada Centra naplánovala harmonogram budoucích konferencí pořádaných Centrem 

pro studium člověka a společnosti vždy v dubnu: 2018 – metodologická konference 

zaměřená na kvantitativní výzkum v různých oborech, sdílení zkušeností se 

zpracováním, analýzou, vyhodnocováním a interpretací velkoobjemových dat; 2019 – 

tematická konference zaměřená na koncept a sociální roli elit ve střední Evropě; 

2020 – obecná konference Centra pro studium člověka a společnosti; 

c. Jednou možností, jak do budoucna sdílet data mezi obory a ústavy, by podle doc. 

Cvrčka mohlo být využití připravovaného českého uzlu evropské infrastrukturní sítě 

pro digital humanities DARIAH, o niž se uchází UK (MFF se zapojením FF). V případě 

ustavení infrastruktury DARIAH v ČR bude v rámci CSCS realizován workshop pro 

zájemce o sdílení dat na této platformě. 

d. Rada řešila otázku, jak navzájem informovat akademické pracovníky spadající pod 

Centrum pro studium člověka a společnosti o aktuálních výsledcích výzkumu 

v oblastech relevantních pro CSCS. Dr. Lehečková osloví dr. Lupače a zjistí praxi 

v sociologii. 

6. Další jednání rady Centra pro studium člověka a společnosti se uskuteční v týdnu 20.–24. 11. 

2017. 

Zapsala: Lehečková 

 

 


