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 Poslání  
 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie je interdisciplinární výzkumné a 
výukové pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných 
budoucností a uplatnění prognóz v řídící praxi. Za tím účelem 
 

⇒ identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority ČR v kontextu procesů 
globalizace a evropské integrace; 

⇒ zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře, vize a strategie sociálního, 
politického, ekonomického, environmentálního a bezpečnostního vývoje ČR 
v globálním kontextu; 

⇒ vytváří poznávací a metodické předpoklady pro zkvalitňování strategického 
řízení země; 

⇒ rozvíjí dialog s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, občanského 
sektoru i se samotnými občany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obsah 
 
 Úvodní slovo vedoucího pracoviště  3 

 Národní výzkumné projekty 4 

 Mezinárodní výzkumná spolupráce  7 

 Časopis CEJPP 8 

 Významné akce 10 

 Finanční zabezpečení 14 

 Kontaktní údaje 15 

 Tým pracovníků CESES 16 

 

 

 

 

 



  CESES FSV UK Praha 
   Výroční zpráva 2010 
 

3

 Úvodní slovo vedoucího pracoviště 
 
 

 

 

 

Vážení přátelé dobré budoucnosti! 
 

Už přes deset let se snažíme systematicky poznávat možné 
budoucnosti naší země, identifikovat její ohrožení a rozvojové 
příležitosti, koncipovat vize, strategie a scénáře jejího budoucího 
vývoje.  
 
Ano, v loňském roce oslavilo naše pracoviště už své desáté 
narozeniny. Učinilo tak pracovně, na konferenci, která se konala v 
malé aule Karolina v listopadu 2010 za hojné účasti akademiků i 
studentů.  

 

Loni jsme nabídli odborné i občanské veřejnosti další podněty k přemýšlení i k rozvíjení koncepčních 
a produktivních veřejných politik. Z mnoha vydaných publikací bych se zde rád výslovně zmínil o 
knize „Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti“.

1
 Je to kolektivní dílo, v němž 

jsme se pokusili promítnout naše poznatky o možných budoucnostech české společnosti do devíti 
krátkých, čtenářsky přístupných příběhů. Jednotlivé scénáře, celou publikaci i další podrobné 
informace o naší činnosti máte trvale k dispozici na webové stránce našeho pracoviště 
www.ceses.cuni.cz. Úspěšně jsme také ukončili výzkumný projekt „Sdílené hodnoty a normy chování 
jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“.  
 
Ani stav světa, ani naší republiky nedával příliš příležitostí k optimismu. Nás asi nejvíce trápila 
skutečnost, že mnohá rozhodnutí politických a správních elit v naší zemi se opírala spíše o povrchní 
znalosti a představy než o solidní analýzy a prognózy možných dlouhodobých důsledků těchto 
rozhodnutí pro život lidí. 7. dubna 2010 jsem spolu s  Michalem Mejstříkem a Bedřichem Moldanem 
diskutoval v Klání profesorů na téma „Potřebujeme vizi a strategii pro český stát? Ve snaze přispět 
k racionálnějšímu pojetí připravované důchodové reformy jsme v červnu 2010 spolu s Vysokou 
školou finanční a správní uspořádali konferenci „Důchodová reforma – jak dál? Podobná diskuse na 
téma „Důchodové reformy ve Francii a ČR – srovnání a inspirace“ zazněla na kulatém stole, který se 
konal ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím a Evropským hnutím v Praze. Naše Středisko 
bezpečnostní politiky už tradičně uspořádalo řadu odborných akcí, jejichž vyvrcholením byla 
VI.Pražská bezpečnostní konference „Budoucnost Evropy – lidé – zdroje – technologie“ konaná 
v listopadu 2010. 
 
Věřím, že tato naše výroční zpráva přispěje k lepšímu porozumění tomu, co Centrum pro sociální a 
ekonomické strategie FSV UK nabízí Vám, Vaší instituci a co může nabídnout i celé naší zemi. Budeme 
Vám vděčni za Vaše připomínky a podněty, jak naši činnost dále zlepšit.  

 

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.  
 

 

 

                                                      
1
 Frič, P., Veselý, A. (eds.): Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: MATFYZPRESS, 

2010. ISBN 978-80-7378-110-1. 
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 Národní výzkumné projekty 
 

 Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU 

 

Dílčí projekt realizovaný v rámci společného výzkumného záměru FSV a FF UK (reg. č. 
MSM0021620841). Cílem projektu je identifikovat soubor relevantních vizí modernizace 
ČR, zjistit parametry existujících potenciálů a hybných sil realizace jednotlivých vizí a 
zpracovat možné strategie realizace těchto vizí uvnitř ČR i v kontextu procesů integrace 
ČR do EU a globální dělby práce. Současně dále kultivovat koncepční a metodickou 

základnu prognostické tvorby a veřejné politiky. 

Odpovědný řešitel: Martin Potůček 

Projekt je členěn na 5 tématických projektů: 

 

 Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - kritéria, koordinace, 
komunikace 

 Projekt má zastřešující úlohu, koordinuje činnost dalších týmových projektů a 
podporuje komunikaci ve veřejném prostoru jako nezbytný předpoklad tvorby a 
uplatnění vizí a strategií v reálném životě. V jeho rámci je rozvíjen celkový koncept 
tvorby souhrnných vizí a strategií a dále kriteriální blok kvality a udržitelnosti života, se 
zvláštní pozorností věnovanou vztahu sociální soudržnosti a ekonomické 
konkurenceschopnosti.  
 
Odpovědný řešitel: Martin Potůček 

 

 Strategické vládnutí 
 Projekt se soustřeďuje především na vypracování teoretických východisek zkoumání 

problematiky strategického vládnutí a souběžně shromažďuje empirické poznatky o 
procesech strategického vládnutí (nebo jejich absenci) na různých úrovních, ale i ve 
vztahu k mezinárodním a nadnárodním institucím, především EU. Zabývá se i 
mezinárodním srovnáním přístupů ke strategickému vládnutí ve vybraných jiných 
zemích světa. 
 
Odpovědný řešitel: František Ochrana 

 

 Modernizace a její aktéři 
 Projekt identifikuje existující potenciály a hybné síly realizace jednotlivých vizí 

modernizace zahrnující analýzu schopností významných společenských aktérů - nositelů 
vizí a rozvojových strategií, způsobů jejich perspektivního uvažování, jejich prioritních 
orientací, vzájemných konfliktů, napětí a problémů, jejichž řešení je nezbytnou 
podmínkou dosahování konkrétní vize prostřednictvím zvolené strategie. Výzkum je 
založen na interpretaci rozsáhlých datových souborů mezinárodních i domácích 
výzkumů názorů obyvatelstva i elit k relevantním otázkám modernizace. 
 
Odpovědný řešitel: Pavol Frič 
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 Bezpečnost 
 Projekt vychází z rozšířeného pojetí bezpečnosti a rozvíjí jeho teoretickou i aplikovanou 

rovinu; identifikuje klíčové faktory ovlivňující bezpečnost České republiky a Evropské 
unie; připravuje prognózy vývoje bezpečnostní situace ve světě, Evropě a ČR. Členové 
týmu se podílejí na odborné diskusi o přípravě nové Bezpečnostní strategie ČR a dalších 
koncepčních dokumentů. 
 
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán 

 

 Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií 
 Projekt představuje metodický svorník celého projektu. Jeho cílem je kultivovat 

teoretickou a metodologickou základnu prognostických prací souhrnného typu a 
zobecňování zkušeností z praxe prognostické tvorby a veřejné politiky. 

Odpovědný řešitel: Arnošt Veselý 

  

  

 Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování 
sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální 
diferenciace v ČR 

 

 Projekt č. 2D06014 Národního programu výzkumu II, MŠMT ČR. 

Projekt řešený v rámci Národního programu výzkumu II, MŠMT, ve spolupráci se 
Sociologickým ústavem AV ČR. Cílem výzkumu bylo spolu s analýzou změn v sociální 
struktuře získat podklady pro identifikaci faktorů posilujících sociální kohezi České 
republiky jako celku. Na základě rozkrytí nových procesů sociální diferenciace a jejich 
vazby na struktury hodnot, věr a norem české společnosti byly navrženy metodiky 
uplatnitelné pro sekundární socializaci přispívající k sociální kohezi. 

Odpovědný řešitel: Libor Prudký 

 

 

 Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany 
obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě 
možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných 
nebezpečných látek. Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR – Institut ochrany obyvatelstva 
Lázně Bohdaneč 

 

 

 

 Projekt Ministerstva vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – 
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Cílem výzkumu plněného v rámci CESES 
FSV UK v letech 2006 – 2010 byla predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a 
jejich dopad na bezpečnostní politiku ČR. 

Odpovědný řešitel: Miloš Balabán 
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  Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského 
studijního oboru Veřejná a sociální politika 
 
Projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/31197  

 

 Projekt řešený v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Základním cílem 
projektu je výrazně přiblížit obsah vzdělávání poskytovaného v rámci magisterského a 
doktorského studijního oboru "Veřejná a sociální politika" (kódy SO KKOV: 67031T; 
6731V016) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy potřebám uplatnění jeho 
absolventů v praxi, a to výrazným zkvalitněním obsahu a metod výuky. Základním 
prostředkem realizace tohoto cíle je přenos nároků praxe do obsahu studia (tak, jak 
jsou artikulovány studenty kombinovaného magisterského studia), do rozvoje teorie a 
metod obecně (především v obsahu a výsledcích doktorského studijního oboru). 
 

 Rodinná politika na regionální a lokální úrovni 
 
Projekt výzkumu pro potřeby státu, jehož zadavatelem je MPSV. Cílem projektu je 
specifikovat možnosti rozvoje rodinné politiky na úrovni krajů a obcí.  
 
Odpovědný řešitel: Martin Potůček 
 

 

 Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR 
- dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém v ČR 
 

 

 Projekt v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015. 
Projekt se soustředí na analýzu trendů, hrozeb a rizik globálního bezpečnostního 
prostředí a jejich vlivu na ČR a na tvorbu scénářů předikujících vývoj bezpečnostní 
situace a možných reakcí bezpečnostního systému. Součástí řešení budou i navazující 
doporučení k aktualizaci strategických dokumentů a inovaci bezpečnostního systému 
ČR. 
 
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán 
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 Mezinárodní výzkumná spolupráce 
 

 Finance and Mental Health Services Training  in Czech 
Republic/Central Europe  

 Společný projekt CESES a The School of Public Health, University of California 
(Berkeley, USA), jehož cílem je realizace vysoce kvalifikovaného mezioborového studia 
v USA pro ekonomy, sociology, psychology, lékaře, případně absolventy jiných 
sociálních a politických věd na postdoktorské úrovni z České republiky, Slovenska, 
Chorvatska, Bulharska a Rumunska. 
 

Odpovědný řešitel: Martin Potůček 

  
 A New Agenda for European Security Economics  

(EUSECON)  

 V 7. rámcovém programu EU se CESES podílí od března 2008 na realizaci projektu „A 
New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10 
Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct 
partnerů. Projekt se zaměřuje na vytváření rámce pro výzkum na poli „security 
economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. 
 
Odpovědný řešitel: Libor Stejskal 

  
 European Security Research and Innovation Forum (ESRIF) 
 ESRIF, ustavený v roce 2007 představuje neformální a dobrovolné seskupení expertů 

z evropských zemí podporované Evropskou komisí, jehož cílem je připravit vizi a 
priority evropského bezpečnostního výzkumu. V rámci ESRIF působí 11 pracovních 
skupin. V páté pracovní skupině   Foresight & Scenarios působí jako zástupce z ČR 
pracovník CESES PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.  
Pracovní skupina Foresight & Scenarios :    

1) Zajišťuje analýzu stávajících „foresight studies“ v Evropě, USA a na národní 
úrovni (Příprava scénářů vývoje bezpečnostní situace. 

2) Připravuje metodologie pro řízení bezpečnostního výzkumu a inovací. 
3) Zajišťuje využití foresight studies“ a scénářů v procesu podpory společenské 

debaty o bezpečnostních otázkách a problémech. 
  
 
 

The Patterns and Values of Volunteering in the Czech and 
Norwegian Society  

 Cílem projektu bylo identifikovat různorodost vzorů dobrovolnictví v ČR včetně jejich 
institucionálního zázemí a konstitutivních sociálních interakcí v různých sférách české a 
norské společnosti.  

Odpovědný řešitel: Pavol Frič 
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 V roce 2010 pokračovalo vydávání časopisu Central European Journal of Public Policy 
(CEJPP), jehož cílem je poskytovat výzkumníkům a odborníkům z různých oblastí veřejné 
politiky nejnovější teoretické a metodologické poznatky podpořené empirickým 
výzkumem. CEJPP je publikován jako recenzovaný vědecký časopis v anglickém jazyce 
zabývající se širokým spektrem veřejněpolitických témat jako jsou např. občanská 
společnost, sociální služby a zdravotnictví, ochrana životního prostředí, vzdělání, trh 
práce, imigrace, bezpečnost, veřejné finance a rozpočtování, správní reformy, měření 
výkonnosti nebo vládnutí.  Šířka jeho záběru svým způsobem určuje multidisciplinární 
charakter časopisu a snahu o nalezení rovnováhy mezi deskripcí, explanací a 
hodnocením veřejných politik využívajících širokou paletu kvantitativních i kvalitativních 
přístupů sociálních věd. 
 
Fungování časopisu bylo v tomto roce podpořeno z prostředků FSV UK. 
 
Vyšlo jedno standardní a jedno zvláštní číslo věnované vědění a sociální dimenzi inovací. 
I z tohoto důvodu tento rok převážili zahraniční autoři nad domácími. 

  

 Autor Název článku 

 Nico Stehr Knowledge, Democracy and Power 

 Wouter Mensink, Frans A. 
J. Birrer 

The Role of Expectations in System Innovation: The 
Electronic Health Record, Immoderate Goal or Achievable 
Necessity? 

 Benoît Dutilleul, Frans A. 
J. Birrer, Wouter Mensink 

Unpacking European Living Labs: Analysing Innovation’s 
Social Dimensions 

 Julia Backhaus Intermediaries as Innovating Actors in the Transition to a 
Sustainable Energy Systém 

 Hannele Kerosuo, Anu 
Kajamaa, Yrjö Engeström 

Promoting Innovation and Learning through Change 
Laboratory: An Example from Finnish Health Care 

 Martin Dlouhý, Georgiana 
Cosoveanu, Pavol 
Čižmárik, Hristo Hinkov 

Mental Health Policies in Four Eastern European Countries 

 Milena Serafim, Rafael 
Dias 

Brazilian Science and Technology Policy: Why is it not 
Socially Oriented? 

 Jelizaveta Makeeva Peculiarities of the Organisation of Public Service in the 
Energy Sector in Russia and European Countries 

 Jan Kohoutek Studying Higher Education through the Lens of Public 
Policy: Higher Education Development Fund and 
Development Programmes as Two Implementation 
Instruments in Czech Higher Education 

 Eva M. Hejzlarová Policy Analysis in the Czech Republic: Positivist or 
Postpositivist? 
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 Významné akce 
 

Odborné semináře, konference, kulaté stoly a prezentace výsledků výzkumu 
zaujímají v práci CESES významné místo. Jsou mechanismem, jehož prostřednictvím 
se naplňuje rozvíjení dialogu s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, 
občanského sektoru i se samotnými občany. Všechny uvedené akce se konaly 
v Praze. 
 

Název akce Popis akce 
Datum 
konání 

Evropský den 112: 
Integrovaná 
komunikace pro 
rychlejší pomoc 
občanům 
 

Aktuální tematická diskuse, která proběhla  
v Evropském domě za účasti zástupců MV – 
Generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR. 

11.2. 

Obamova zahraniční 
politika: rok poté 
 

Aktuální tematická diskuse, která proběhla 
v Americkém centru Velvyslanectví USA v Praze. 
Hlavními tématy diskuse byly „Americká zahraniční 
politika, globální finanční krize a nová centra globální 
moci a vlivu“, „Svět bez jaderných zbraní“ a „Nová a 
stará ohniska a agendy“.  
 

18.2. 

What – if anything – is 
undermining the 
Welfare State? 

Veřejná přednáška v rámci kurzu European Social 
Policy - Prof. Jens Alber (Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung). 
 

29.3. 

Western European 
Pension Politics in 
Comparative 
Perspective:  Veto 
Players, Veto Points 
and Electoral Pressure 

Veřejná přednáška v rámci kurzu European Social 
Policy - Prof. Ellen Immergut (Humboldt Universität 
zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften). 
 
 
 
 

29.3. 

Historical 
Institutionalism and 
the Problem of Change 

Veřejná přednáška Prof. Ellen Immergut  
(Humboldt Universität zu Berlin, Institut für 
Sozialwissenschaften). 
 

31.3. 

Are there Accession 
Effects? Comparing the 
Social Trajectories of 
Central  
and Eastern European 
Countries inside and 
outside the European 
Union 

Veřejná přednáška Prof. Jens Alber 
(Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung). 
 

31.3. 
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Klání profesorů - 
Potřebujeme vizi a 
strategii pro český 
stát? 

Prof. Ing. Michal Mejsřík, CSc.  
(Institut ekonomických studií FSV UK) 
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.  
(Centrum pro otázky životního prostředí UK) 
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.  
(Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK) 

7.4. 

Lisabonská smlouva a 
budoucnost evropské 
bezpečnostní politiky 

Mezinárodní konference, která se konala v rámci 
předsednictví Španělska v Radě EU. 
Hlavními organizátory konference byly Středisko 
bezpečnostní politiky Centra pro sociální a 
ekonomické strategie FSV UK a Institut ochrany 
obyvatelstva GŘ HZS Lázně Bohdaneč, MV ČR. 
Konference se konala s podporou Zastoupení 
Evropské komise v ČR a Velvyslanectví Španělska v ČR. 
Hlavní vystoupení gen. Miguel Ballesteros Martín, 
ředitel Instituto Espanol de Estudios Estratégicos. 
Konference se soustředila na diskusi o aktuálních 
úkolech a budoucím vývoji společné bezpečnostní a 
obranné politiky EU tak, jak je definuje Lisabonská 
smlouva a co z těchto úkolů vyplývá pro členské státy 
EU. 

6.5. 

Důchodová reforma - 
jak dál? 

Vysoká škola finanční a správní s CESES FSV UK 
uspořádaly společně odbornou konferenci, která se 
zaměřila na rozbor výzev, před kterými stojí v oblasti 
důchodového zabezpečení český stát, a nabízejících se 
řešení. 
 

15.6. 

Řízení, financování a 
hodnocení 
společenských a 
humanitních věd 

CESES FSV UK, CERGE – EI a VŠE uspořádaly kolokvium 
k otázkám řízení, financování a hodnocení 
společenských a humanitních věd. 

17.6. 

Klimatické změny a 
bezpečnost 

V Informačním centru OSN v Praze proběhla aktuální 
tematická diskuse, která se zaměřila jak na samotné 
změny klimatu, tak i na souvislosti klimatických změn 
s bezpečností, které jsou čím dál zřetelnější. 
 

21.9. 

Křest publikací Studie o hodnotách  
L. Prudký a kolektiv 
 
Tehdy a teď/Then and now  
(Česká společnost po 20 letech/Czech society after  
20 years) 
L. Prudký (ed.) 
 
Kmotry publikací byli: prof. Jan Sokol, prof. Lubomír 
Mlčoch, Dr. Jiřina Šiklová a prof. Stanislav Štech, 
prorektor UK.  
Obě knihy vydal nakladatel Aleš Čeněk. 

8.11. 
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Výzkumy hodnot a 
diferenciace: 
sociologické pohledy 

Mezinárodní konference se uskutečnila na závěr 
projektu Národní program výzkumu II, projekt 
2D06014 „Sdílené hodnoty a normy chování jako 
zdroj posilování sociální koheze a překonávání 
negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“. 
 

8.-9.11. 

Budoucnost Evropy - 
lidé - zdroje - 
technologie 

V Národní technické knihovně v Praze  proběhla  
6. Pražská bezpečnostní konference, která se konala 
v rámci předsednictví Belgického království v Radě EU. 
Hlavní organizátoři konference: 
Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a 
ekonomické strategie FSV UK, Institut ochrany 
obyvatelstva GŘ HZS Lázně Bohdaneč MV ČR a 
Velvyslanectví Belgie v České republice. Konferenci 
zaštítily Městská část Prahy 6, Friedrich Ebert Stiftung 
v Praze, Zastoupení Evropské komise v ČR a 
Ministerstvo životního prostředí ČR. 
V jednotlivých blocích vystoupili přední 
odborníci k daným tematickým okruhům. 
 

12.11. 

Křest publikace Kapitoly o bezpečnosti (2. vydání) 
M. Balabán, L. Stejskal a kolektiv 
 
Publikace vyšla v Nakladatelství Karolinum. 

12.11. 

Poznávání budoucnosti 
ČR jako výzva 

V rámci oslav 20. výročí založení FSV UK Praha a 10. 
výročí založení CESES FSV UK Praha proběhla 
konference „Poznávání budoucnosti České republiky 
jako výzva“. 
Své referáty přednesli: 
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.: Poznávání 
budoucnosti země z pohledu ekonomie 
prof. dr. Miroslav Novák: Poznávání budoucnosti 
země z pohledu politických věd 
PhDr. Vladimír Špidla: Jak to vidí politik 
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.:  Jak to vidí 
analytik a prognostik 
 
Moderátorem konference byl PhDr. Petr Just, Ph.D. 
 
Téhož dne odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin 
proběhla v Zelené posluchárně UK konference  
k nedožitým 80. narozeninám PhDr. Miroslava 
Purkrábka, CSc. 
 

25.11. 

NATO v měnícím se 
světě a Nová 
strategická koncepce 
NATO 2010 

V Senátu Parlamentu České republiky proběhla 
aktuální tematická diskuse  s podporou Nadace 
Friedricha Eberta.  
Hlavní vystoupení přednesli Alexandr Vondra, ministr 
obrany ČR, Jiří Schneider, 1. náměstek ministra 

7.12. 
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zahraničních věcí a Lars Klingbeil, poslanec 
Spolkového sněmu, člen výboru pro obranu, člen Stálé 
delegace Spolkového sněmu do Parlamentního 
shromáždění NATO. Komentáře poskytli Prof. Otto 
Pick, bývalý velvyslanec ČR se zvlášním posláním, 
Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, Joseph Pennington, 
Chargé d'Affaires Velvyslanectví USA v Praze. 
 

Důchodové reformy ve 
Francii a ČR – srovnání 
a inspirace 

Kulatý stůl, pořádaný CESES ve spolupráci  
s Velvyslanectvím Francouzské republiky a Evropským 
hnutím v ČR. 
 

16.12. 
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 Finanční zpráva 

 
Celkový roční rozpočet činil 17 147 tis. Kč. 
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Kontaktní údaje 

  
  
  
 Adresa (sídlo) 

 
Centrum pro sociální a ekonomické strategie 
Celetná 20 
116 36 Praha 1  

  
 

 Poštovní adresa 

 

Fakulta sociálních věd UK Praha 
Centrum pro sociální a ekonomické strategie 
Smetanovo nábřeží 6 
110 01 Praha 1 

  
 

 Telefon – sekretariát 

 +420 224 491 493  

  
 

 Fax 

 +420 224 227 950  

  
 

 E-mail 

 ceses@fsv.cuni.cz 

 
 
 

 Web 

 http://www.ceses.cuni.cz 
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 Tým pracovníků CESES 
  
  sekretariát  
  +420 224 491 493 (494) 

     
 Vedoucí pracoviště   

 Potůček Martin potucek@fsv.cuni.cz 492 

 veřejná a sociální politika, prognostika www.martinpotucek.cz  

    

 Zástupce vedoucího   

 Mašková Miroslava maskovam@fsv.cuni.cz 490 

 populační vývoj – sociální a politické souvislosti   

    
 Pracovníci CESES  (v abecedním pořadí) 
 Adamcová Marie maruadamcova@gmail.com 494 

 knihovna CESES   

 Abramuszkinová – Pavlíková Eva evapavlik@yahoo.com 489 

 národní identita, sociální soudržnost   

 Balabán Miloš balaban@fsv.cuni.cz 498 

 bezpečnostní politika   

 Čížek Tomáš t-cizek@volny.cz 489 

 hodnoty, sociální soudržnost   

 Drhová Zuzana zuzana.drhova@ecn.cz 489 

 udržitelný rozvoj   

 Frič Pavol fric@fsv.cuni.cz 674 

 teorie a metodologie prognózování, 
občanský sektor 

  

 Karlová Irena Irena.karlova@gmail.com 490 

 podpora projektů   

 Kašík Jakub kasikj@fsv.cuni.cz 498 

 bezpečnostní politika, americká zahr. politika   

 Kortusová Mirka kortusova@fsv.cuni.cz 500 

 projektová manažerka, public relations   

 Mouralová Magdalena mouralova@fsv.cuni.cz 489 

 sociální soudržnost a ekonomická 
konkurenceschopnost, vzdělávací politika 

  

 Musil Jiří ceu.musil@volny.cz 493 

 sociální soudržnost   
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 Muška Adam muska.adam@cenrtum.cz 491 

 IT podpora   

 Mušková Tereza muskova@fsv.cuni.cz 493 

 Administrativa, podpora projektů   

 Nekola Martin nekola@fsv.cuni.cz 496 

 analýza veřejných politik, drogová politika   

 Novotný Vilém vnovotny@fsv.cuni.cz 489 

 strategické vládnutí, analýza veřejných politik   

 Ochrana František ochrana@fsv.cuni.cz 487 

 veřejná správa, veřejný sektor   

 Pavel Jan pavel-ja@seznam.cz 487 

 veřejná ekonomie, veřejné finance   

 Pohlová Hana pohlova@fsv.cuni.cz 494 

 projektová evidence   

 Prudký Libor prudom@pointpraha.cz 489 

 národní identita, hodnoty a zájmy   

 Sloboda Zdeněk sloboda@fsv.cuni.cz 489 

 mediální pedagogika a výchova, sociologie 
médií; genderová a queer studia 

  

 Stejskal Libor stejskli@fsv.cuni.cz 498 

 bezpečnostní politika   

 Šmídová Michaela smidovamichaela@seznam.cz 489 

 sociální soudržnost, hodnoty   

 Vávra Martin mavavra@centrum.cz 489 

 sociální soudržnost, sociologie hodnot   

 Veselý Arnošt veselya@fsv.cuni.cz 496 

 vzdělávací politika a problematika rozvoje 
lidských zdrojů, metodologie veřejné politiky 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


