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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.
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Úvodní slovo vedoucího pracoviště
Vážení přátelé dobré budoucnosti!
V roce 2015 uplynulo patnáct let od založení našeho pracoviště.
Vnímali jsme to jako určitý milník na naší cestě. Proto jsme
k tomuto výročí, ale zároveň v rámci oslav 25. výročí založení
Fakulty sociálních věd UK, uspořádali řadu akcí. Kritická rozprava
Vize a skutečnost konfrontovala naši první publikaci „Vize
rozvoje České republiky do roku 2015“ vydanou již v roce 2001,
se skutečným vývojem naší země. Navázalo na ni hojně
navštívené sympozium „Vize rozvoje České republiky do roku
2030“, jehož cílem bylo oživit veřejnou rozpravu o vývojových
ohroženích, rozvojových příležitostech, vizích a strategických
volbách pro Českou republiku v následujících patnácti letech.
Následovala vernisáž výstavy posterů a společenské setkání “15
let CESES FSV UK“ v prostorách našeho pracoviště.
Na stránkách této výroční zprávy najdete strukturované informace o projektech
a odborných akcích, které jsme v uplynulém roce realizovali. Dovolím si poznamenat, že
i moje jmenování a působení v čele vládní Odborné komise pro důchodovou reformu1 je
možno vnímat jako uznání dlouholeté kvalitní práce celého našeho pracoviště.
V průběhu roku jsme se rozloučili s kolegy z pracovní skupiny Středisko bezpečnostní
politiky, kteří se začlenili do Institutu politologických studií FSV UK.
Jsem si jist, že odborná produkce našeho pracoviště nabízí odpovědným politikům
a úředníkům celou řadu inspirací k promýšlení možných budoucností země, k hledání
odpovídajících priorit a ke konkretizaci způsobů, jak je co nejefektivněji realizovat. Takto
jsme chápali a stále chápeme naši práci – jako výzvu k otevřenému, participativnímu,
o solidní analýzy a o uplatnění těch nejrobustnějších metod se opírající zkoumání
perspektivních problémů naší země a nabízejících se cest jejich řešení.

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

1

www.duchodova-komise.cz
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Výzkumné projekty
Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (P17)
CESES se podílí na realizaci jednoho z Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě
Karlově v Praze (PRVOUK), jehož cílem je rozvoj vybraných sociálně vědních oblastí
pěstovaných na Fakultě sociálních věd a Právnické fakultě UK.
Odpovědný řešitel za CESES: Martin Potůček

Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky
znalostní ekonomiky
(CZ.1.07./2.2.00/28.0227)
Projekt řešený v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. CESES a KVSP na
FSV UK jsou v tomto projektu partnery hlavního řešitele, kterým je Ekonomicko-správní
fakulta Masarykovy univerzity v Brně (ESF MU). Projekt je zaměřen na rozvoj graduálního
a postgraduálního studia ekonomických disciplin na ESF prostřednictvím inovace
standardů studia po vzoru prestižních zahraničních ekonomických VŠ s cílem modifikace
profilu absolventa vzhledem k potřebám trhu práce a praxi. Projekt předpokládá
propojení spolupráce domácích a zahraničních expertů z oblasti socioekonomických věd
s možností poskytnout studentům ESF špičkové zázemí pro studium.

Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Extending Working Lives - Health and Well Being Implications
and Facilitators
Tento mezinárodní a mezioborový výzkumný program klade hlavní důraz na poznání cest
k zajištění delšího a zdravějšího pracovního života, který by byl odolnější vůči tlakům
globalizovaného, intenzifikovaného a vysoce konkurenčního trhu práce. Výzkum se člení
na čtyři pracovní programy zaměřené na makro, meso a mikro úroveň, jejichž společným
jmenovatelem je udržení zdraví a pohody u starších pracovníků.
Odpovědný řešitel: Martin Nekola
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Totalitářství a nebanálnost zla
Projekt řešený s podporou GA ČR. Cílem projektu je vytvořit politicko-sociologický
teoretický model, který vysvětlí, jaké podmínky umožňují existenci totalitarismu a proč
lidé, kteří žijí v totalitním režimu, páchají akty zla, jako jsou vraždy a mučení.
Odpovědný řešitel: Steven Saxonberg

Výzkum postojů a jednání občanů České republiky spojených
s jejich zabezpečením na stáří
Studie zpracovaná na zakázku pro MPSV, odbor sociálního pojištění. Předmětem studie je
shrnutí existujícího poznání v oblasti postojů občanů k zabezpečení na stáří a jejich vztahu
k jednání občanů v otázce důchodů a zabezpečení na stáří.
Odpovědný řešitel: Pavol Frič

Informace o projektech, které byly realizovány na CESES v uplynulých letech, lze
nalézt na webové stránce CESES: http://ceses.cuni.cz/
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V roce 2015 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 veřejně politických 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 a projektu Inovace
studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky v rámci OPVK.
V rámci již devátého ročníku vyšla dvě standardní čísla.

1/2015
Autor

Název článku

Vilém Novotný

Czech Study of Public Policy in the Perspective of Three
Dominant Approaches

Arnošt Veselý, Anna
Zelinková

Public Policy Programmes and Policy Analysis Instruction in
the Czech Republic

David Špaček

E-government Policy and its Implementation in the Czech
Republic: Selected Shortcomings

Juraj Nemec, Marek Pavlík,
Ivan Malý, Zuzana
Kotherová

Health policy in the Czech Republic: General character and
selected interesting aspects

Václav Švec, Aleš Vlk,
Šimon Stiburek

Dropout Policy in Czech Higher Education: Can Universities
Serve Several Masters?

Miriam Kotrusová, Klára
Výborná

A policy fiasco: The institutional (non-)reform of Czech public
employment services in 2011

Martin Potůček, Veronika
Rudolfová

Czech pension reform: how to reconcile equivalence with
fiscal discipline

Zuzana Špačková

Laboratory Experiments in Teaching Public Economics and
Policy

6

CESES FSV UK Praha
Výroční zpráva 2015

2/2015
Autor

Název článku

Michal Sedlačko, Katarína
Staroňová

From Knowledge Utilization to Building Knowledge
Networks

Michal Sedlačko, Katarína
Staroňová

An Overview of Discourses on Knowledge in Policy: Thinking
Knowledge, Policy and Conflict Together

Antje Witting

Measuring The Use of Knowledge in Policy Development

Andrej Findor

Moral Foundations of Welfare Attitudes: The Role of Moral
Intuition and Reasoning in Pursuing Social Justice

Anna Longhini

Institutionalization of Foreign Policy Think Tanks in Italy and
in the UK: An Explanatory Framework

Jaime R. S. Fonseca,
Rosária M. P. Ramos, Ana
M. P. Santos, Ana P. S. S.
Fonseca

Policy Effects on the Quality of Public Health Care:
Evaluating Portuguese Public Hospitals’ Quality through
Customers’ Views

Vera - Karin Brazova

Response of Central European Civil Security Systems to the
Economic Crisis

Magdalena Mouralová, Eva
Hejzlarová, Anna
Jeřábková, Rudolf Holík,
Miroslav Hubáček

What Do Diploma Theses Unveil about Academic Public
Policy in the Czech Republic?

Jakub Popelka

Providing Public Sport Facilities in Post-Socialist Times: The
Case of the Czech Republic

Vydané publikace
Fratnišek Ochrana: Methodology of Social Sciences
Nakladatelství Karolinum, 2015, Praha
Metodologie vědy má zásadní význam pro budování vědy jako
celku stejně jako pro formování různých vědeckých odvětví.
Usiluje mimo jiné o nalezení povahy „vědeckého obrazu světa“,
podstaty „vědeckého zákona“ a o nalezení odpovědí na otázky,
jaké metody a postupy mohou a mají být užívány ve vědeckém
výzkumu. V sociálních vědách jsou tyto problémy spojeny také
s otázkou po povaze výroků, které poskytují sociální vědy. Jsou
výroky sociálních věd podobné vysvětlením přírodních věd nebo
jsou spíše odhalením významu a chápání společenských jevů
založeným na objasnění systému pravidel?
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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.

Futurologické rozpravy
únor – říjen 2015
Občanská futurologická společnost uspořádala společně s CESES od února do října
v rámci cyklu Futurologické rozpravy celkem pět seminářů s tématy Globálna kríza a
anticipatívne vládnutie, Koniec známého světa. Ako prežiť nejbližších 15 rokov?,
Financializace světa, Geoetika a futurologie a R. Buckminster Fuller a jeho vízia sveta
budúcnosti.

Fogarty International Training Conference
27. – 30. května 2015
CESES organizoval společně se School of Public Health, University of California, Berkeley,
UCB závěrečnou konferenci projektu Socio-Economics of Mental Health Delivery in South
Eastern Europe (2012-2015), která se konala v květnu 2015 v Praze. Konference byla
závěrem patnáctileté spolupráce na třech po sobě následujících projektech zaměřených
na socio-ekonomické aspekty péče o duševního zdraví v zemích střední a jihovýchodní
Evropy a na reformy v této oblasti po roce 1989.
Richar M. Scheffler, profesor ekonomiky zdravotnictví a veřejné politiky na School of
Public Health, UCB, který celý výzkumný program řídil, obdržel v průběhu konference
zlatou medaili UK za spolupráci s Univerzitou Karlovou na rozvoji výzkumu a výuky
v oblasti ekonomie a zdravotní politiky.

15. výročí založení CESES
3. – 4. listopadu 2015
V rámci oslav 25. výročí založení FSV UK a 15. výročí založení CESES FSV UK uspořádalo
CESES kritickou rozpravu Vize a skutečnost nad publikací CESES „Vize rozvoje České
republiky do roku 2015“ vydanou v roce 2001, vernisáž 15 let CESES FSV UK a sympozium
Vize rozvoje České republiky do roku 2030. Cílem sympozia bylo oživit veřejnou rozpravu
o vývojových ohroženích, rozvojových příležitostech, vizích a strategických volbách pro
Českou republiku v příštích patnácti letech. Se svými příspěvky na nejrůznější témata od
zahraniční a domácí politiky, přes právo, sociální stát, a hospodářství až po vzdělání či
životního prostředí vystoupila řada významných osobností. Celkově se sympozia
zúčastnilo 95 lidí.
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Pavol Frič, František Ochrana a Jan Přikryl před kritickou rozpravou nad
publikací CESES „Vize rozvoje České republiky do roku 2015“. (3. 11. 2015)

Sympozium „Vize rozvoje České republiky do roku 2030“. (4. 11. 2015)

Sympozium, panel „Vize ČR do roku 2030 očima mladých“. (4. 11. 2015)
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Finanční zpráva
100
458
948
2 821

250

1 054

2 729

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (P17), Program rozvoje
vědních oblastí na Univerzitě Karlově P17, MŠMT ČR
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky
(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0227), OPVK, MŠMT ČR
Příspěvek na vzdělávací činnost, MŠMT ČR

Institucionální rozvojový plán FSV 2015, Univerzita Karlova v Praze

Totalitářství a nebanálnost zla (reg. č. 15-16107S), GA ČR

Extending working lives - health and well being implications and facilitators (reg. č.
ES/L002884/1), Economic and Social Research Council

Ostatní

Činnost CESES byla kryta z různých grantových prostředků a z institucionálních
prostředků MŠMT.
Celkový roční rozpočet činil 8 360 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, Univerzita Karlova v Praze
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1
Telefon – sekretariát
+420 224 491 493
E-mail
ceses@fsv.cuni.cz
Web
http://www.ceses.cuni.cz/

CESES FSV UK Praha
Výroční zpráva 2015

11

Tým pracovníků CESES
Vedoucí pracoviště
Potůček, Martin

potucek@fsv.cuni.cz

veřejná a sociální politika, prognostika

www.martinpotucek.cz

+420 224 491 492

Zástupce vedoucího
Klejnová, Miroslava
populační vývoj – sociální a politické
souvislosti

klejnova@fsv.cuni.cz

+420 224 491 490

brabec@fsv.cuni.cz

+420 224 491 498

fric@fsv.cuni.cz

+420 224 491 674

hana.marzova@fsv.cuni.cz

+420 224 491 493

nekola@fsv.cuni.cz

+420 224 491 496

ochrana@fsv.cuni.cz

+420 224 491 487

sax@post.utfors.se

+420 224 491 487

veselya@fsv.cuni.cz

+420 224 491 496

Pracovníci CESES (v abecedním pořadí)
Brabec, Miroslav
IT podpora
Frič, Pavol
teorie a metodologie prognózování,
občanský sektor, výzkum elit
Märzová, Hana
administrativa, knihovna CESES
Nekola, Martin
analýza veřejných politik, drogová
politika
Ochrana, František
veřejná správa, veřejný sektor
Saxonberg, Steven
evropský sociální model, politické
procesy
Veselý, Arnošt
vzdělávací politika a problematika
rozvoje lidských zdrojů, metodologie
veřejné politiky
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