
Zápis ze schůze rady výzkumného centra Vědecko-kreativní laboratoř excelence FF UK (VOICE) 

 3. 10. 2017 

Přítomni: prof. Vojvodík, doc. Voldřichová Beránková, prof. Procházka, prof. J. Čermák, doc. 

Szczepanik, doc. Kolman. 

Omluven: doc. Eben. 

Hosté: proděkan dr. Sitek. 

Zápis: 

Doc. Kolman převzal po dobu nepřítomnosti dr. Pehala funkci tajemníka Rady centra. Z tohoto titulu 

radu informoval o proběhlých aktivitách: 

1) Za součinnosti členů Rady centra byl podán jeden projekt UNCE „Interdisciplinární centrum 

pro výzkum literatury a dějin idejí“, který pokrývá velkou část oblastí zapojených v centru. 

Projekt  je založen na spolupráci tří fakult (FF UK, FHS UK, PedF UK), je do něho zapojeno 23 

juniorů (z FF se jedná o katedry ÚRS, ÚFAR, ÚALK, KFS, ÚČLK, ÚTRL, ÚAJD, ÚHV) a 5 seniorů 

(hlavní řešitelka doc. Beránková, dále prof. Thein, doc. P. Čermák, doc. Fulka, doc. Ébert-

Zeminová).  

2) Do tematické oblasti Kreativní laboratoře patří i další projekt UNCE, „Univerzitní centrum pro 

antické a středověké tradice“, který navazuje na dřívější úspěšný projekt podobného názvu. 

Nový projekt byl podán pod ETF UK jako hlavním řešitelem. Za FF UK se na něm podílí ÚFAR, 

ÚAJD, ÚŘLS. 

3) K hlavním aktivitám VOICE organizovaným ve zbytku roku 2017 patří mezinárodní konference 

La Rhétorique de la vie affective: susciter, comprendre et nommer les émotions (30. 11.–2. 12. 

2017). Viz příloha. Další aktivity probíhají rámcově souladu s údaji uvedenými v zápisu z 23. 5. 

2016. 

4) Do univerzitního projektu v rámci OP VVV, výzvy „Mezinárodní mobilita výzkumných 

pracovníků“, byla za VOICE podána specifikace 2 juniorských pozic pro výjezd do zahraničí a 1 

seniorské pozice pro zahraničního pracovníka. V případě úspěchu budou všechny pozice 

obsazeny soutěží. 

5) Proděkan Sitek podal informace o stavu projektu Hybernská 4. Po 6 měsících využívání byla 

podepsána s magistrátem hl. m. Prahy výpůjčka objektu na dobu neurčitou. Objekt lze využít 

k libovolným aktivitám Centra. 

S ohledem na to, že se stále čeká na rozhodnutí MŠMT ohledně podpory projektu OP VVV Excelentní 

týmy, bylo navrženo, aby plány aktivit Centra na další rok byly řešeny až na další schůzi. Rada s tím 

vyslovila souhlas a jako další termín schůze potvrdila dříve dohodnutý termín 21. 11. 2017 od 13:00. 

 

Zápis pořídil: Vojtěch Kolman 

Za správnost: Josef Vojvodík, Eva Voldřichová Beránková 

 


