Orgány pracoviště
ředitel ústavu
zástupci ředitele
vědecký tajemník
poradní orgány ředitele
rada FLÚ

kolegium ředitele

dozorčí rada FLÚ

atestační komise
ediční rada Filosofia
ediční rada OIKOYMENH
mezinárodní poradní sbor
škodní a likvidační komise
inventarizační komise
jiné ad hoc zřizované komise

Vědecké útvar y
oddělení
kabinety
centra

Infrastruktura v ýzkumu a odborné služby
nakladatelství Filosofia
ediční oddělení OIKOYMENH
redakce časopisů
knihovny FLÚ
e-infrastruktura – elektronické databáze

Servisní útvar y a další společné činnosti v ýzkumu a odborné služby
sekretariát FLÚ
hospodářská správa
IT servis

Oddělení
Oddělení analytické filosofie
Formal Epistemology Project
Oddělení logiky
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
dílčí knihovna komeniologických studií
redakce časopisu Acta Comeniana
Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení
badatelská skupina pro studium antické filosofie
badatelská skupina pro překlady a edice středověkých
filosofických a teologických textů (TRANSED)
badatelská skupina pro studium pozdní scholastiky
Collegium Europaeum
Oddělení pro studium moderní české filosofie
Oddělení pro studium novověké racionality
Oddělení současné kontinentální filosofie

Kabinety
Kabinet pro klasická studia
Oddělení antické kultury a její recepce
Oddělení biblických studií
Oddělení středolatinské lexikografie
Oddělení novolatinských studií
knihovna Kabinetu pro klasická studia
redakce časopisu Listy filologické
redakce časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina
Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
redakce časopisu Teorie vědy / Theory of Science

Centra
Centrum biblických studií (Kabinet pro klasická studia FLÚ a ETF UK)
Centrum globálních studií
badatelská skupina pro morální a politickou filosofii
badatelská skupina pro globální studia
Centrum medievistických studií (společné pracoviště AV ČR a UK)
dílčí knihovna medievistických studií
redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
Centrum pro teoretická studia – Archiv Jana Patočky (FLÚ AV ČR a UK)
dílčí knihovna Centra pro teoretická studia
ediční oddělení OIKOYMENH

Ediční činnost
nakladatelství Filosofia
ediční rada nakladatelství
ediční oddělení OIKOYMENH
ediční rada nakladatelství
redakce časopisů
redakce časopisu Acta Comeniana
redakce časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina
redakce Filosofického časopisu
redakce Kontradikce
redakce časopisu Listy filologické
redakce časopisu Studia Mediaevalia Bohemica
redakce časopisu Teorie vědy

Knihovny
Knihovna Filosofického ústavu
knihovna medievistických studií
knihovna Centra pro teoretická studia
knihovna komeniologických studií
Knihovna Kabinetu pro klasická studia

E-infrastruktura – elektronické databáze
Antická inspirace ve výtvarném umění
Antika v nápisné kultuře
Bibliografie Jana Patočky
Bohuslai Balbini Bohemia docta
Czech medieval sources on-line
Černý klíč (Clavis nigra)
Fontes rerum Regni Bohemiae
Hymnorum thesaurus Bohemicus
Inscenace antického dramatu
Knihopis Digital
Korespondence Jana Amose Komenského a dalších raně novověkých učenců
Korespondence Milady Blekastad
LIMUP. Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století
Repertorium jazykově českých prvotisků
Repertorium operum antihussiticorum (Repertorium protihusitských děl)
Slovník českých a slovenských knihtiskařů
Slovník středověké latiny v českých zemích

Sekretariát FLÚ
personalistika
agenda výzkumných projektů a mezinárodní spolupráce
agenda PR
autoprovoz

Hospodářská správa
ekonomické oddělení
financování a rozpočet
správa budov

účetnictví
mzdové účetnictví

projektová a grantová administrativa

IT servis

