
Zápis z jednání rady Centra pro studium člověka a společnosti 

24. 11. 2017 

Přítomní členové rady: Mirjam Friedová, Jiří Buriánek, Václav Cvrček, Eva Lehečková, Michal 

Pullmann, Radek Skarnitzl  

Omluveni: Marek Blatný, Peter Pavúk 

1. Rada připomínkovala text vyhlášení výběrového řízení na dva juniorské pobyty v zahraničí 

v rámci plánovaného univerzitního projektu OPVVV zaměřeného na vědeckou mobilitu. 

2. Rada stanovila, že badatelské týmy mají po schválení radou své profily pro webovou 

prezentaci dodávat v českém i anglickém znění. 

3. Rada projednala žádost badatelského týmu Experimental Research on Central European 

Languages (ERCEL Lab) vedeného dr. Janem Chromým (ÚČJTK) o institucionální podporu a 

poměrem hlasů 5-0-0 ji schválila bez dalších připomínek. 

4. Rada jednala o programu v roce 2018 a 2019: 

a. V rámci přednáškového cyklu CSCS v letním semestru prosloví přednášku dr. Spurný 

(ÚHSD) a dr. Sadílková (KSES) v měsíci únoru a v dubnu či květnu coby zahraniční host 

profesor Alexander Etkind (European University Institute). 

b. V dubnu 2018 se bude konat druhá konference CSCS zaměřená na kvantitativní 

analýzu dat v disciplínách přináležejících k CSCS. Organizační výbor konference byl 

ustaven ve složení: Jiří Buriánek, Václav Cvrček, Radek Skarnitzl, Peter Pavúk. 

Organizační výbor připraví koncepci konference a návrh přednášejících a seznámí 

s ním ostatní členy rady CSCS. 

c. V dubnu 2019 se bude konat třetí, mezinárodní konference CSCS zaměřená na roli a 

krizi elit v soudobém světě. První návrh výzvy k podávání příspěvků připraví a na další 

jednání rady CSCS předloží dr. Jan Bíba a dr. Ondřej Slačálek (ÚPOL). 

5. V souvislosti s konkrétním plánem činnosti pro léta 2018 a 2019 doc. Pullmann na dotaz doc. 

Cvrčka konstatoval, že během svého nadcházejícího funkčního období bude jako děkan FF UK 

podporovat další existenci ustavených výzkumných center a v rámci fakultních možností 

rozšiřovat spektrum jejich činností.   

6. Další jednání rady se bude konat v prvním týdnu letního semestru 19.–23. 2. 2018. 

 

Zapsala: Lehečková 


