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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. V reakci na nutnost studia mechanismů adaptace jako neustálé inovativní reakce na podněty mě-

nícího se prostředí, která probíhá na základě vzájemné interakce subjektů různého druhu, a s cílem 

podpořit mezioborový výzkum v této oblasti se s účinností tohoto opatření ustavuje výzkumné 

Centrum pro studium člověka a společnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 

„Centrum“ a „fakulta“). 

2. Centrum představuje zastřešující interdisciplinární platformu koordinující výzkum a popularizaci 

témat souvisejících  

a) s mechanismy a strategiemi adaptace a integrace na úrovni jedinců i skupin,  

b) s principy mezilidské komunikace jako zdrojem diverzity a variability,  

c) s principy přenosu kulturní identity a historických proměn interakčních a adaptačních strate-

gií. 

3. Centrum se zřizuje jako zastřešující platforma, není však fakultním pracovištěm.1 Není-li tímto 

opatřením, jinými předpisy nebo na základě pověření děkana stanoveno jinak, je osobou přísluš-

nou k rozhodování v záležitostech Centra děkan fakulty. 

4. Toto opatření upravuje činnost, organizaci a financování Centra. 

 

Čl. 2 

Činnost Centra 

Centrum koordinuje, řídí a podporuje plnění úkolů zejména v těchto oblastech: 

a) zajištění výzkumu v oblasti témat souvisejících s odborným zaměřením Centra; 

b) iniciování perspektivního výzkumu v tematických oblastech souvisejících s odborným zamě-

řením Centra, jimž dosud nebyla věnována dostatečná badatelská pozornost; 

c) vytváření badatelských týmů, výzkumných konsorcií a pracovních skupin pro přípravu grantů, 

projektů a konferencí k tématům společného zájmu Centra, včetně publikace výstupů vý-

zkumu na mezinárodní úrovni; 

d) podpora výzkumu doktorandů v souvislosti s badatelskými týmy v rámci Centra; 

                                                 
1 Čl. 17 Statutu fakulty, § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 



e) spolupráce se zahraničními pracovišti, která se zabývají obdobnou tematikou; 

f) informování akademické i širší veřejnosti o aktivitách Centra, mj. prostřednictvím samostat-

ných internetových stránek Centra v doméně fakulty. 

 

Čl. 3 

Řízení a struktura Centra 

1. Řízení, organizaci a fungování Centra zajišťuje Rada Centra. 

2. Aktivity Centra jsou realizovány především badatelskými týmy, jejichž výzkumné téma souvisí s 

odborným zaměřením Centra. 

3. Badatelský tým tvoří odborníci z různých oblastí či oborů sdružení okolo výzkumného tématu, 

případně úzce provázaného okruhu výzkumných témat, čerpající podporu či usilující o podporu 

v rámci konkrétního grantového schématu. Jádro badatelského týmu tvoří zaměstnanci fakulty, 

účast v týmech je však otevřena i pro studenty fakulty a externí spolupracovníky. O příslušnosti 

badatelského týmu k Centru rozhoduje Rada Centra na základě podmínek, které si stanoví. 

4. Zaměstnanci fakulty zapojení do aktivit Centra jsou organizačně a pracovně-právně zařazeni do 

své domovské základní součásti v rámci fakulty. 

 

Čl. 4 

Rada Centra 

 1. Plánování a koordinaci aktivit Centra řídí Rada Centra (dále jen „Rada“). 

 2. Rada má sedm členů. Členy jsou rovněž předseda a místopředseda. Členy Rady jmenuje děkan 

fakulty z vlastního podnětu a přihlíží při tom ke struktuře a kvalitě badatelských týmů, které se 

na aktivitách Centra podílejí. 

 3. Funkční období členů Rady je tříleté, členové mohou být jmenováni opakovaně. 

 4. Předsedu a místopředsedu Rady volí členové Rady ze svého středu. Předseda a místopředseda 

nejsou z titulu svých funkcí vedoucími zaměstnanci ve smyslu pracovně-právních předpisů.2 

 5. Funkční období předsedy i místopředsedy Rady je tříleté. Rada může svým usnesením rozhodnout 

o zkrácení funkčního období předsedy či místopředsedy Rady až na jeden rok. Předseda Rady ani 

místopředseda Rady nemohou zastávat své funkce ve dvou po sobě následujících funkčních ob-

dobích. 

 6. Děkan může v odůvodněných případech odvolat člena Rady z jeho funkce i před uplynutím jeho 

funkčního období. 

 7. Předseda a místopředseda odpovídají za fungování Centra děkanovi fakulty a zastupují Centrum 

směrem k akademické obci a třetím osobám. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítom-

nosti. 

                                                 
2 § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 



 8. Za administrativní a organizační zabezpečení činnosti Rady odpovídá tajemník, který je volen 

Radou obvykle z řad akademických pracovníků. Tajemník nemusí být členem Rady.  

 9. Rada především 

 a) garantuje a koordinuje realizaci aktivit Centra; 

 b) iniciuje vytváření badatelských týmů tematicky zaměřených ve shodě s cíli Centra; 

 c) vyjadřuje se k udělení podpory ze strany fakulty badatelským týmům, které se hlásí k tema-

tickému zaměření Centra; 

 d) řídí aktivity Centra z obsahového a hospodářského hlediska a navrhuje děkanovi fakulty pří-

padné úpravy a změny ve fungování Centra; 

 e) sestavuje plán činností Centra na každý kalendářní rok a předkládá ho vždy do 30. 11. před-

cházejícího kalendářního roku děkanovi fakulty; 

 f) sestavuje návrh rozpočtu činnosti Centra na každý kalendářní rok a předkládá ho vždy do 30. 

11. předcházejícího kalendářního roku tajemníkovi fakulty; 

 g) zajišťuje komunikaci s akademickou i širší veřejností průběžným informováním o aktivitách 

Centra. 

 

Čl. 5 

Jednání Rady Centra 

 1. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Jednání Rady svolává a řídí předseda, v 

jeho zastoupení místopředseda Rady. V případě, že funkce předsedy a místopředsedy jsou neob-

sazené, svolává a řídí jednání Rady její nejstarší člen. O svolání jednání informuje svolávající 

člen s dostatečným předstihem děkana fakulty. 

 2. Jednání Rady jsou neveřejná. Zápisy z jednání Rady se zasílají členům Rady a děkanovi fakulty. 

 3. Jednání Rady bez práva hlasovat se může účastnit i děkan fakulty nebo jím určený zástupce. 

 4. Předseda Rady je povinen svolat její zasedání do deseti pracovních dnů, pokud jej o to požádají 

minimálně čtyři členové Rady nebo požádá-li o to děkan fakulty. 

 5. Rada je usnášeníschopná při účasti nejméně pěti členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítom-

ných členů. 

 6. Jednotliví členové Rady jsou zejména povinni účastnit se zasedání Rady a aktivně přispívat ke 

kvalitní akademické úrovni Centra.  

 

Čl. 6 

Financování Centra 

1. Činnost Centra je financována z národních, nadnárodních a zahraničních veřejných i soukromých 

zdrojů, jakož i z vlastních prostředků fakulty. 

2. Financování aktivit Centra probíhá podle schváleného rozpočtu, který je součástí rozpočtu fa-

kulty. Čerpání prostředků ze státních zdrojů a vlastních zdrojů fakulty je možné až po schválení 



fakultního rozpočtu. O případném zálohování financovaných aktivit Centra před schválením roz-

počtu rozhoduje tajemník fakulty. 

3. Za hospodaření s prostředky přidělenými pro realizaci aktivit Centra odpovídá děkanovi fakulty 

předseda Rady. 

 

Čl. 7 

Přechodná ustanovení 

Plán činností na rok 2017 dle čl. 4 odst. 8 písm. e) tohoto opatření, resp. rozpočet na rok 2017 dle čl. 

4 odst. 8 písm. f) tohoto opatření, předloží předseda Rady po jejím ustavení děkanovi fakulty, resp. 

tajemníkovi fakulty, do jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto opatření. 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

1. Toto opatření bylo projednáno v kolegiu děkana fakulty dne 28. 2. 2017. 

2. K návrhu tohoto opatření se vyjádřil Akademický senát fakulty kladně dne 9. 3. 2017. 

3. K návrhu tohoto opatření se vyjádřila Vědecká rada fakulty kladně dne 16. 3. 2017. 

4. Toto opatření nabývá platnosti dne 27. 4. 2017. 

5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. 5. 2017. 

 

V Praze dne 27. 4. 2017 

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

děkanka FF UK 

 


