
Zápis z jednání Rady Centra pro studium člověka a společnosti 

6. 6. 2017 

Přítomní členové rady: Marek Blatný, Jiří Buriánek, Václav Cvrček, Mirjam Friedová, Peter Pavúk, 

Michal Pullmann, Radek Skarnitzl 

Přítomní hosté: proděkan pro grantovou činnost Pavel  Sitek, Eva Lehečková 

1. Řízení jednání se vzhledem k tomu, že dosud nebylo zvoleno vedení rady, ujal proděkan pro 

vědu Václav Cvrček a seznámil členy rady s hlavními body OD 8/2017. 

2. Bylo zvoleno vedení Rady Centra ve složení: předsedkyně rady Mirjam Friedová  (hlasování: 6-

0-1), místopředseda rady Peter Pavúk (7-0-0), tajemnice centra Eva Lehečková (7-0-0). 

3. Rada projednala návrhy dvou badatelských týmů hlásících se k Centru pro studium člověka a 

společnosti a s přihlédnutím k doporučením komise pro vědu přijala dvě usnesení ve znění: 

a. Usnesení č. 1: Rada Centra pro studium člověka a společnosti vítá iniciativu badatelů 

sdružených do badatelského týmu Středoevropské elity v měnící se společnosti (16.–

20. století) a doporučuje jej institucionálně podpořit z následujících důvodů: 

i. Navržený badatelský tým a jeho činnost tematicky spadá pod Centrum pro 

studium člověka a společnosti a je propojen s jedním z klíčových konceptů 

centra, jímž je adaptace v měnícím se světě a společnosti. 

ii. Badatelský tým se zabývá významným a relevantním tématem pro 

středoevropský areál. 

Rada centra zároveň právě s ohledem na relevantnost výzkumného tématu pro FF UK 

doporučuje rozšířit navržený badatelský tým o odborníky z  dalších (sub)disciplín, 

například hospodářských a sociálních dějin, archeologie v období novověku, 

politologie nebo sociologie, a zvýraznit tak interdisciplinární povahu daného tématu. 

Rada nakonec doporučuje specifikovat funkci a odpovědnost jednotlivých členů 

v badatelském týmu, upřesnit dosavadní společné výstupy a výsledky a konkretizovat 

budoucí projektový záměr (například harmonogram přípravy mezinárodní projektové 

žádosti apod.) a v horizontu jednoho roku opět podat žádost o finanční podporu 

přípravy projektového záměru na bázi daného badatelského týmu. Hlasování: 7-0-0. 

b. Usnesení č. 2: Rada Centra pro studium člověka a společnosti vítá iniciativu badatelů 

sdružených v badatelském týmu Frontier Studies. Investigation into identity and 

cultural contacts in the boarder area of Aancient Macedonia a doporučuje jej 

institucionálně podpořit z následujících důvodů: 

i. Navržený badatelský tým a jeho činnost tematicky spadá pod Centrum pro 

studium člověka a společnosti a je propojen s jeho klíčovými tématy socio-

kulturních identit a jejich vzájemných kontaktů. 

ii. Badatelský tým má perspektivní personální strukturu s významným podílem 

mladých badatelů a zároveň je založen na mezifakultní spolupráci FF a PřF 

UK. 

Rada centra doporučuje přesně stanovit úkoly a odpovědnost jednotlivých členů 

v badatelském týmu a konkretizovat budoucí projektový záměr (například 

harmonogram přípravy společných publikací badatelů z FF i PřF, harmonogram 

přípravy mezinárodní projektové žádosti apod.) a v  horizontu jednoho roku opět 

podat žádost o finanční podporu přípravy projektového záměru na bázi daného 

badatelského týmu. Hlasování: 6-0-1. 

4. Rada diskutovala o způsobu předkládání a posuzování návrhů badatelských týmů a navrhla 

následující doporučení: 



a. Rozšířit formulář o následující položky: přesnější popis projektové struktury (funkce a 

způsob zapojení u jednotlivých členů týmu včetně zahraničních badatelů), upřesnění 

dosažených výstupů a výsledků v rámci dosavadní spolupráce členů badatelského 

týmu (společné projekty, výzkumy, publikace, konference apod.)  

b. S ohledem na nové požadavky zvážit rozšíření předepsaného rozsahu popisné části 

projektu (1 A4). 

c. V září 2017 by bylo vhodné opět informovat akademickou obec o možnosti 

předkládat návrhy badatelských týmů (na základě aktualizovaného formuláře).  

d. Členové rady jsou připraveni konzultovat s akademickými pracovníky návrhy 

badatelských týmů a poskytovat doporučení ohledně přípravy a podávání těchto 

návrhů. Akademičtí pracovníci se mohou na členy rady obracet individuálně.  

5. Rada jednala o plánu činnosti na rok 2017. Vzhledem k  oborové diverzitě Centra pro studium 

člověka a společnosti se rozhodla v roce 2017 zaměřit na vytvoření funkčního modelu 

posuzování a podpory badatelských týmů, na vyhodnocení podnětů z  ustavující konference a 

na přípravu konkrétních aktivit pro rok 2018.  

6. Rada Centra je povinna sestavit rozpočet pro rok 2017. Centrum však v současné době 

nedisponuje žádnými rozpočtovými prostředky, proto tato povinnost není pro daný 

kalendářní rok naplněna.   

7. Rada naplánovala termíny dalších dvou jednání v roce 2017:  

a. 12. 9. 2017 v 15:00 hodin, kdy bude jednat mimo jiné o podnětech vzešlých 

z panelové diskuse ustavující konference Interakce v socio-kognitivní, antropologické 

a historické perspektivě,  

b. v týdnu 20.–24. 11., kdy bude na programu plán činnosti a rozpočet na rok 2018.  

 

Zapsala: Lehečková 


