
1 
 

 

Zápis ze zasedání Akademické rady CTS, společného pracoviště UK a AV ČR, 
Vědecké rady CTS UK a Rady Cooperatio 
 

Datum a místo konání: 8. května 2022, 9:10 – 10:45, Dalešice 
 
Přítomni (bez titulů): 

Akademická a vědecká rada: Pokorný Petr, Chvatík Ivan, Konopásek Zdeněk, 
Kotecký Roman, Kvasz Ladislav, Markoš Anton, Palouš Jan, Storch David, 
Ševeček Ondřej 

Rada Cooperatio: Storch David, Hudík Marek, Konopásek Zdeněk, Kvíčalová 
Anna, Pauknerová Karolína, Pokorný Petr, Šímová Irena, Turek Jan 

CTS: Ajvaz Michal, Cílek Václav, Eiseltová Martina, Frei Jan, Fulínová Eliška, 
Gavenčiak Tomáš, Haluzík Radovan, Hudík Marek, Chvatík Ivan, Konopásek 
Zdeněk, Kotecký Roman, Kulveit Jan, Kůrka Petr, Kvíčalová Anna, Macháč 
Antonín, Makovský Jan, Pauknerová Karolína, Pokorný Petr, Prach Jindřich, 
Říha Cyril, Smyčka Jan, Storch David, Šímová Irena, Šizling Arnošt, Švandová 
Laděna, Tószögyová Anna, Tureček Petr, Turek Jan, Turková Magda 

Hosté: Vrtiška Ondřej 

 
Jednání řídil: Pokorný Petr  

Petr Pokorný zahájil zasedání v 9:10 a přivítal přítomné účastníky. Zmínil, že jde 
o jednání vědecké rady CTS UK, vědecké rady CTS jakožto společného pracoviště 
AV ČR a UK a vědecké rady programu Cooperatio. 

1. Pondělní semináře 

Eliška Fulínová zmínila přípravu publikace s názvem Antropocennosti, která 
bude výstupem pondělním seminářů. Jedná se o 25 krátkých esejí k tématu 
antropocénu. Na publikaci knihy byla uzavřena smlouva s nakladatelstvím 
Academia. Harmonogram přípravy je následující: během května by měly být 
připraveny aktualizované verze textů. Během podzimu budou probíhat práce na 
designu knihy a krátce po Novém roce bude finální dílo odevzdáno nakladatelství 
k tisku. Nakladatelství je též možno zaslat návrhy recenzentů, pokud by někdo 
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měl návrh, poslat jméno Elišce. Do konce kalendářního roku budou pondělní 
semináře pokračovat ve stejném režimu; během podzimu budou semináře z části 
věnovány přípravě knihy, zejména její vizuální podobě, a kromě toho budeme 
pokračovat v tématech zaměřených na politiku a ekonomii (přesah mezi vědou a 
politikou). S koncem kalendářního roku bude současná forma seminářů 
ukončena. 

2. Čtvrteční semináře 

Pokračujeme v hybridní podobě seminářů. Semináře jsou nahrávány přes zoom, 
což má oproti dříve používanému způsobu nahrávání na kameru tu výhodu, že 
ppt prezentace jsou lépe zobrazené a čitelné. Program je připraven do konce 
června. 

3. Jazykové prostředí CTS 

Petr Pokorný otevřel téma jazykového prostředí CTS. Většina seminářů je v tuto 
chvíli vedena v češtině. Čtvrteční semináře je možno nabídnout v angličtině, 
většinou k tomu však dochází jen v případě pozvání zahraničního přednášejícího. 
V současné době zaměstnáváme na CTS několik cizinců a máme několik hostů. Je 
tedy k diskuzi do jaké míry vést semináře v angličtině. Proti převedení seminářů 
do angličtiny se vyhranila Eliška Fulínová, která zdůraznila transdisciplinaritu 
CTS s tím, že vzájemné porozumění mezi obory je třeba udržovat i v češtině. Na 
druhou stranu souhlasila, že je třeba se snažit o inkluzi zahraničních kolegů. Ivan 
Chvatík zmínil, že na počátku CTS se tato otázka řešila a uvažovalo se o používání 
angličtiny. Za vedení seminářů v angličtině se přimlouval také Jan Smyčka s tím, 
že se jinak ochuzujeme o vstupy našich zahraničních kolegů, jejich pohled a 
znalosti v různých oborech. Jan Kulveit by ve svém oboru rád otevřel nové 
semináře, které by byly v angličtině. Jan Palouš navrhl dvojjazyčnost, publikovat 
anotaci seminářů vedle češtiny i v angličtině, přednáška pak může být v češtině či 
angličtině, podle toho, kdo na seminář přijde. Část přítomných reagovala, že pro 
mnohé obory a přednášející toto není vhodné řešení, neb vést přednášku 
v angličtině v mnohých případech vyžaduje zvlášť důkladnou přípravu a není 
možné se rozhodnout až na místě, zda povedu přednášku v češtině či angličtině. 
Eliška Fulínová poté navrhla otevřít inkluzi cizinců v rámci pondělních seminářů 
a vést vybrané semináře v angličtině. Radan Haluzík navrhl, abychom cíleně 
vyhledávali zahraniční odborníky, kteří přijíždějí do ČR, a zvali je na čtvrteční 
semináře. Cyril Říha řekl, že souhlasí s tím, aby pracovníci CTS zahraniční 
odborníky vyhledávali, ale je třeba, aby je také oslovili a až poté mu předali 
kontakt. Radan Haluzík dále zmínil, že by ho zajímalo věnovat se na seminářích 
tématu zemědělství a zemědělské a lesní krajiny. Toto je možné, ale je třeba, aby 
si organizaci a výběr zvaných přednášejících na toto téma vzal někdo na starost. 
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Tomáš Gavenčiak na závěr této diskuse uvedl, že pro prezentaci CTS v zahraničí 
by bylo dobré vést cca třetinu seminářů v angličtině. Obecně bylo přijato, že je 
třeba hledat vhodné cesty, jak se otevřít mezinárodní spolupráci, ale také je třeba 
rozvíjet vědeckou terminologii a schopnost hovořit o odborných tématech 
v češtině. 

4. Vyhlášení XV. výzvy Fondu JUNIOR (post-doc ze zahraničí) 

Petr Pokorný informoval o vyhlášení výzvy Fondu JUNIOR na pozici post-doc 
s nástupem od ledna 2023 (na 2 roky) a vyzval k podávání návrhů, pokud by 
někdo věděl o špičkovém zahraničním kandidátovi na tuto pozici pro CTS. Pozice 
je spolufinancována UK. Podrobné materiály k této výzvě budou vzápětí rozeslány 
všem zaměstnancům e-mailem. 

5. Prostorové limity uvnitř CTS 

CTS je v růstu počtu zaměstnanců limitována také prostorovými možnostmi. 
Úspěšně byla dokončena rekonstrukce místnosti v Celetné ulici, kterou bude 
primárně využívat Jan Kulveit se svým týmem PRIMUS (cca 6 lidí). Zároveň je 
v této místnosti umístěna knihovna Jana Patočky a část knihovního fondu CTS. 
K přestěhování knih do Celetné dojde v nejbližším možném termínu. 

6. Mikrocertifikáty – microcredentials 

Jednání na UK se doposud zúčastnili: Petr Pokorný, Karolína Pauknerová, Anna 
Kvíčalová a Eliška Fulínová. Zazněla otázka, zda se CTS chce budování této 
aktivity účastnit a nabídnout téma antropocén. Musel by se toho někdo z CTS 
ujmout. Forma může být různá - semestrální, či dvousemestrální cyklus, letní 
škola, zimní škola. Možno využít prezenčních i distančních forem. Anna 
Kvíčalová uvedla, že je to mimořádná příležitost nabídnout a podílet se na rozvoji 
a výuce transdisciplinárního oboru, tj. předat vlastní bohaté zkušenosti s 
transdisciplinaritou. Ondřej Ševeček připomněl, že to otevírá příležitost pozvat 
jak studenty, tak přednášející, a získat na ně finanční zdroje z programu 
Erasmus. Stále je problém s uznáváním diplomů microcredentials. Eliška 
upřesnila, že se jedná o formu studia, které je otevřeno jak stávajícím studentům, 
tak je to i forma celoživotního vzdělávání. Možnost otevření se i regionům a 
regionálním univerzitám. Co se týče prostor, dá se například využít Campus 
Hybernská. Anna Kvíčalová se ujme řízení a organizace této aktivity v CTS. 

7. Program Cooperatio:  

Petr Pokorný informoval, že v lednu 2022 byl zahájen na UK nový program 
s názvem Cooperatio, který navazuje na program Progres. Koordinátorem na CTS 
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je David Storch. Byla zvolena Rada programu Cooperatio (9 členů CTS). 
Odevzdán byl návrh programu ve formě SWOT analýzy. Bylo zdůrazněno, že 
program Cooperatio je těsně napojen na systém vnitřního hodnocení UK. 

8. Náhrada za Tříkrálový večírek, který se kvůli Covidové situaci nekonal 

Petr Pokorný uvítal návrh uspořádat Svatojánský výlet, na který by v prostorách 
CTS navázal večírek (namísto Tříkrálového večírku a tradičního oběda před 
koncem školního roku). Termín: čtvrtek 23. 6. Cyril Říha bude jednat o přesunutí 
plánovaného čtvrtečního semináře na jiné datum. Až bude toto potvrzeno, 
dohodneme místo a čas výletu a čas zahájení večírku. Alternativa: seminář, výlet a 
večírek v jeden den byla zavrhnuta. 

9. Informace z Archivu J. Patočky:  

Jan Frei informoval o udělení pamětní medaile Jana Patočky Akademií věd ČR – 
získal ji Hans Reiner Sepp. 

Jan Frei dále informoval, že od dubna na CTS působí nový kolega, Viktor Vajda-
Pasisnyčenko z Charkova. Viktor byl přijat na grant v rámci programu AV ČR 
"Researchers at Risk".  Je vystudovaný historik, vystudoval dějiny vědy. Zapojil se 
do semináře L. Kvasze a zúčastní se Letní filosofické školy ve Velkých Losinách. 

Od čtvrtka budou obnoveny semináře Jana Patočky, které se budou konat 1x za 14 
dní.  

Od. 1. 6. bude hostem na CTS prof. Vargas z Kolumbie.  

10. Různá sdělení a různé 

Jan Makovský byl navržen za CTS do Komise pro rovné příležitosti UK. 

Jan Makovský informoval o konání Letní Filosofické školy: 1- 10. 7., Velké Losiny 

Karolína Pauknerová otevřela čerstvý problém, kdy na pondělním semináři došlo 
k přerušování přednášky a diskuse mezi posluchači překročila rámec slušného 
chování a neumožnila dokončení přednášky. Požádala, aby se dodržovala 
základní pravidla slušnosti při diskusi a aby nedocházelo k nevhodnému 
přerušování přednášky. Podnět vzbudil všeobecný zájem a ukázalo se, že si 
většina přítomných uvědomuje, že v poslední době dochází k překračování 
pravidel v tomto směru. Dále byla diskutována otázka kladení dotazů během 
přednášek, což je v CTS běžně praktikováno, ale dotazy by se měly týkat 
přednášky a měly by být směřovány na přednášejícího. Širší diskuse by pak měla 
proběhnout až na závěr. 
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Petr Pokorný poděkoval všem účastníkům a v 10:45 jednání ukončil. 

Vyhotovila: Martina Eiseltová 

Za správnost: Petr Pokorný 

 


