
Zápis z jednání Rady Centra pro studium člověka a společnosti 

22. 2. 2018 

Přítomní: Václav Cvrček, Peter Pavúk, Radek Skarnitzl, Eva Lehečková 

Omluveni: Marek Blatný, Jiří Buriánek, Mirjam Friedová, Michal Pullmann 

Host: Jan Bíba (Ústav politologie FF UK) 

 

1. Rada projednala provozní záležitosti spjaté s chodem Centra pro studium člověka a 

společnosti.  

a. Dr. Lehečková osloví tajemníky dalších center s dotazem, zda publikovat společnou a 

trvale otevřenou výzvu badatelským týmům  

b. V roce 2018 bude vytvořena anglická mutace webu HRC. Dr. Lehečková poté osloví 

přidružené badatelské týmy s prosbou o anglické verze profilů. 

c. Rada čeká na stanovení proděkana odpovědného za rozvoj HRC, jenž by zpracovával 

projednávání badatelských týmů pro jednotlivá centra (v komisi pro vědu, v radě 

Center a v kolegiu děkana). 

d. Badatelské týmy pod CSCS budou ke konci roku 2018 podávat radě CSCS stručnou 

zprávu o své vědecké, publikační a projektové činnosti. 

2. Rada CSCS pokračuje ve volném přednáškovém cyklu, a to debatou s názvem „Víc než dějiny 

útlaku? Možnosti a výzvy integrace dějin pronásledování Romů za druhé světové války do 

příběhu dějin českých zemí“, která se koná ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 17:30 hod. 

v přednáškovém sále v Kampusu Hybernská v Hybernské ulici č. 4. Účastníky debaty jsou 

Pavel Baloun (FHS UK, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies), Helena Sadílková 

(Seminář romistiky KSES FF UK), Jiří Smlsal (ÚHSD FF UK), Matěj Spurný (ÚHSD FF UK), 

moderátorkou debaty Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR). 

3. Rada CSCS projednala návrh na call for papers pro mezinárodní konferenci CSCS s názvem 

Krize elit?, která se bude na FF UK konat v roce 2019. Návrh call for papers za konferenční 

výbor přišel představit dr. Jan Bíba, vedoucí Ústavu politologie FF UK. Konference se bude 

konat na konci května 2019. 

4. Rada CSCS projednala koncepční návrh jednodenní Metodologické dílny CSCS, který 

vypracoval doc. Buriánek. Metodologická dílna se bude na podzim 2018 v přednáškovém sále 

Kampusu Hybernská a bude se zaměřovat na kvantitativní analýzu dat v odvětvích 

příslušejících k CSCS. 

5. Z obecného hlediska rada konstatovala, že by bylo vhodné metodologické dílny Centra 

pořádat jednou ročně. Druhá metodologická dílna bude věnována kvalitativní analýze dat, 

třetí zkušenostem s anotací/kódováním dat. Rada průběžně přijímá podněty k zařazení 

jednotlivých témat do metodologických dílen i návrhy přednášejících.  

6. Dr. Lehečková informovala o dalším vývoji v univerzitním projektu OPVVV, který se zaměřuje 

na mobility doktorandů a akademiků a na FF UK je strukturován podle center HRC. V dubnu 

proběhne výběrové řízení na výjezd do Nizozemska. Koordinátorkou projektu za FF UK je 

proděkanka pro zahraničí doc. M. Křížová. 

 



Zapsala: Lehečková 


