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Vize rozvoje České republiky do roku 2015
autorský kolektiv
G plus G
2001, Praha

Studie představuje první pokus o interpretaci výsledků analýz a panelových diskusí, organizovaných Radou
vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii a následně Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK
FSV v letech 1999 a 2000, do podoby ucelených vizí rozvoje České republiky. Vize rozvoje přitom chápeme
jako celistvé a vzájemně provázané, ve veřejné diskusi kultivované, výpovědi o vývojových trendech,
ohroženích a rozvojových příležitostech země a společnosti. Mají sloužit k identifikaci priorit a k odpovědné
přípravě rozhodnutí strategického charakteru.

Průvodce krajinou priorit pro ČR
autorský kolektiv
G plus G
2002, Praha

Studie je příručkou pro každého, kdo se zajímá o možné budoucnosti České republiky a snaží se o vystižení
priorit pro rozhodování v oblasti politiky, veřejné správy, občanského i komerčního sektoru. Její základní
charakteristikou je, že překračuje hranice kompetencí jednotlivých resortů, snaží se o vystižení souvislostí
vývoje různých oblastí života společnosti v celostním pohledu a v dlouhodobé perspektivě. Jde o otevřený
dokument, jehož adjustace se může účastnit každý, kdo o to projeví zájem.

Zpráva o lidském rozvoji 2003
autorský kolektiv
Nakladatelství MJF Praha
2003, Praha

Zpráva navazuje na řadu předchozích, které byly předloženy různými českými výzkumnými pracovišti a
autorskými týmy v posledních letech. Naše práce na tyto studie pochopitelně navazuje. V souladu s
požadavkem zadavatele jsme se však pokusili neopakovat již jednou řečené. Kromě tematického doplnění
předchozích studií a aktualizace analýz o nové skutečnosti orientujeme celý text tak, aby identifikoval
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nejdůležitější problémy lidského rozvoje České republiky a formuloval priority a nabízející se způsoby jejich
řešení koordinovanou veřejnou akcí. Náš výběr si ovšem nečiní nárok na úplnost: rozhodli jsme se ponechat
stranou pozornosti například taková významná témata, jako je péče o zdraví či ochrana životního prostředí.

Češi na cestě za svojí budoucností
P. Frič a kolektiv
G plus G
2003, Praha

Práce kolektivu autorů pod vedením Pavla Friče vznikla na CESES na základě analýzy dat ze sociologického
výzkumu. Z obsahu: Tradice modernizačních změn, Modernizační strategie obyvatelstva, Modernizace
očima nositelů konzervativních tradic a nositelů modernizačních změn, Hodnotové preference a orientace,
Důvěra ve společnosti, Individuální časové orientace a orientace na budoucnost.

Putování českou budoucností
M. Potůček a kolektiv
G plus G
2003, Praha

Po Vizích rozvoje České republiky do roku 2015 (2001) a Průvodci krajinou priorit pro Českou republiku
(2002) nabízíme českým čtenářům už třetí studii, která se systematicky zabývá možnými budoucnostmi naší
země. Je logickým pokračováním naší prognostické práce, obsahově i metodicky navazuje na obě předchozí
studie.
Publikace doplňuje mozaiku výchozích poznatků jednak o výsledky reprezentativního empirického výzkumu
Češi na cestě za vlastní budoucností, jednak o sekundární zpracování dostupných vývojových trendů světa
jakožto vnějšího relevantního okolí možných budoucností samotné České republiky. Nabízíme také
systematicky utříděné dostupné poznání o budoucnosti tak, jak bylo formulováno v různých prognózách
světového vývoje publikovaných jinými výzkumnými týmy a mezinárodními organizacemi, nazvané Co víme
o budoucnosti.

Ekonomika ČR v novém prostoru EU
T. Cahlík a J. Marková (eds.)
G plus G
2004, Praha

Studie kolektivu autorů o ekonomických důsledcích vstupu ČR do Evropské unie a začlenění ČR do
Ekonomické a měnové unie. Časovým horizontem studie je rok 2010, tedy období, kdy budou v rámci EU
řešeny otázky společného trhu a unie bude směřovat k úplnému ekonomickému celku se společnou
monetární a fiskální politikou. V první části studie je podána vize makroekonomické politiky členské země v
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EU a v eurozóně. Ve druhé části studie jsou shrnuty monetární a fiskální aspekty začleňování do EU. V další
části jsou uvedeny studie ke dvěma problémovým oblastem - důsledky politiky životního prostředí EU na
českou ekonomiku a problematika rozpočtového deficitu a jeho vliv na financování v různých sektorech.
Poslední část se týká konvergence životní úrovně České republiky k Evropské unii.

Česká soda v Evropské unii. Scénáře strategického chování ČR v EU.
P. Frič a kolektiv
G plus G
2004, Praha

Soubor vizí budoucího vývoje (scénářů) České republiky v EU pohledem sociologů, ekonomů, právníků,
politologů. Kniha je koncipována do čtyř tematických celků: politika, sociální soudržnost, instituce a
globalizace. V rámci jednotlivých scénářů přináší konkrétní obraz možného budoucího vývoje. Za širokého
autorského přispění vznikla v Centru pro sociální a ekonomické strategie kniha, jejímž hlavním cílem je
pokusit se podnítit kultivovanou diskusi o struktuře našich dlouhodobějších záměrů v Evropské unii, o
prostoru možností, který se nám se vstupem do EU otvírá.

Rozvojové cíle tisíciletí: Česká republika
M. Potůček a kolektiv
UNDP
2004, Bratislava

Na Millennium Summit v září 2000 potvrdily členské státy OSN své odhodlání přispívat k vývoji světa, ve
kterém by se hlavními prioritami staly udržitelný rozvoj a odstraňování chudoby ve všech jejích podobách.
Rámcem pro měření pokroku v těchto oblastech se stalo přijetí osmi cílů (Millennium Development Goals MDGs ), které odrážejí úsilí světové komunity dosáhnout v průběhu následujících patnácti let podstatných a
měřitelných zlepšení života lidí. Cíle jsou rozpracovány do 18 úkolů a 48 indikátorů.

Strategické tahy pro Českou republiku (strategickými tahy přiblížíme budoucnost)
M. Potůček
Agentura VPK
2004, Praha

Možnosti, zdroje a postupy, které by mohly fungovat jako urychlovače rozvoje, lze stanovit strategickými
tahy. Jejich hledání vychází z nebývalého rozsahu, obsahu a rychlosti změn, kterými naše společnost po roce
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1989 pochází. Zároveň i z výzev, které jsou spojeny s globalizačními a modernizačními procesy, jimiž
prochází náš typ kultury a vlastně celý svět. A nakonec z řady dalších konkrétních výzev, mezi nimiž hraje
důležitou roli také naše členství v EU.

Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky ve vztahu k Evropské unii
A. Rašek a kolektiv
Agentura VPK
2004, Praha

Publikace Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky České republiky ve vztahu k Evropské unii je
pracovním studijním textem. Pojednává o bezpečnostní situaci v České republice, v Evropě a bezpečnostní
politice České republiky a Evropské unie v souvislosti s vývojem ozbrojených sil. Základní pozornost je
věnována charakteru polistopadových přeměn a jejich vlivu na Československou armádu a Armádu České
republiky.

Bezpečnostní politika České republiky - Výzvy a problémy
Nakladatelství AVIS
2004, Praha

Sborník statí ke konferenci "Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a České
republice". Ministerstvo obrany ČR

Bezpečnostní budoucnost České republiky: Otázky, výzvy, problémy
Nakladatelství AVIS
2004, Praha

Sborník statí ke konferenci "Česká bezpečnostní politika a její perspektivy". Ministerstvo obrany ČR.
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The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe
M. Potůček (editor)
NISPAcee
2004, Bratislava

Publication presenting the outcomes of the High Level Meeting, organized jointly by NISPAcee and CESES
ChU FSS under the auspices of the Prime Minister of the Czech Republic in Prague on December 18.-20.
2003. Its aim was to analyze problems and challenges of strategic governance in CEE.

Rozvoj české společnosti v Evropské unii
J. Kabele, M. Potůček, I. Prázová, A. Veselý (editoři)
Nakladatelství Matfyzpress
2004, Praha
Dvoudílný sborník ze stejnojmenné konference
pořádané FSV UK v roce 2004.

Příspěvek charakterizuje předpoklady implementace strategického řízení na národní úrovni a porovnává je
se skutečným vývojem českého státu a společnosti po listopadu 1989. Identifikuje hlavní rozpory mezi nimi
a zaostávání země v této oblasti. Závěrem nabízí cesty pro zlepšení současné situace.

Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky
M. Potůček a kolektiv
Nakladatelství SLON
2005, Praha

Kniha analyzuje uplynulý vývoj i současnou situaci České republiky. Činí tak srozumitelnou, atraktivní a
názornou formou s užitím schémat, tabulek a grafů v mezinárodním srovnání. Vytváří základ pro úvahy o
budoucnosti české společnosti a ekonomiky v následujících 15 letech a navrhuje možné strategické volby.
Cílem publikace je otevřít širší veřejnou diskusi o strategických otázkách, výzvách a rizikách dalšího vývoje
jednotlivých oblastí české společnosti a podpořit perspektivní myšlení všech, kteří se podílejí na
rozhodování o jejím osudu.
Je určena všem, kteří se zajímají o veřejné otázky: studentům a učitelům na středních a vysokých školách,
podnikatelům, pracovníkům neziskového sektoru, úředníkům na ministerstvech, v krajích i obcích,
zastupitelům, politikům a všem, jimž není lhostejná naše společná budoucnost a kteří se o ní chtějí dovědět
více, aby se mohli lépe rozhodovat.
 Jak jsme na tom jako společnost, stát i jako jeho občané?
 Jaké jsou naše slabiny a na čem naopak můžeme stavět?
 Od čeho bychom se měli oprostit a o co bychom naopak měli usilovat?

5

Vybrané problémy vzdělávací politiky
J. Kalous, A. Veselý (editoři)
Nakladatelství Karolinum
2006, Praha

Publikace seznamuje se světovými trendy vývoje vzdělávání všeobecného, odborného, multikulturního i
speciálního. Koncept lidského, sociálního či kulturního kapitálu je stále významnějším teoretickým rámcem
analýz vzdělávacích politik. Celoživotní učení se stalo novým vzdělávacím paradigmatem naší doby.
Závěrečnou část tvoří kapitoly věnované strategickému řízení na úrovni celé vzdělávací soustavy, vysokých
škol i řízení jednotlivé školy. Předvedena je analýza výsledků vzdělávání, a to jak z ekonomického, tak
kvalitativního hlediska. Publikace je součástí trilogie, jejíž další části tvoří "Teorie a nástroje vzdělávací
politiky" a "Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu"

Teorie a nástroje vzdělávací politiky
J. Kalous, A. Veselý (editoři)
Nakladatelství Karolinum
2006, Praha

Cílem publikace je uvedení do terminologie, teorie a disciplinárního zakotvení oboru vzdělávací politika.
První část, kromě přehledu možných přístupů ke vzdělávací politice, obsahuje model vnitřní struktury oboru
a přehled aktérů, kteří se vzdělávací politiky účastní. Druhá část představuje základy, z kterých vzdělávací
politika čerpá: kromě pedagogiky, sociologie vzdělávání a ekonomie vzdělávání je tu i přehled soudobých
teorií vzdělávání. Poslední část je věnována nástrojům ovlivňování vzdělávacích procesů: legislativě,
kurikulární politice, financování a evaluaci. Na tuto publikaci navazují dvě další: "Vzdělávací politika České
republiky v globálním kontextu" a "Vybrané problémy vzdělávací politiky“.

Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu
J. Kalous, A. Veselý (editoři)
Nakladatelství Karolinum
2006, Praha

Obsahem publikace je analýza české vzdělávací politiky z nejrůznějších úhlů pohledu. Úvod tvoří seznámení
s historickým vývojem. Další kapitoly popisují a analyzují problémy všech úrovní české vzdělávací soustavy,
komparují jak její strukturu, tak její vzdělávací výsledky v mezinárodním kontextu. Část publikace věnující se
globálním souvislostem vysvětluje podstatu Evropského vzdělávacího prostoru, úlohu mezinárodních
organizací ve vzdělávání i charakter nejdůležitějších vzdělávacích reforem dnes ve světě probíhajících.
Publikace je součástí trilogie, jejíž další části tvoří "Teorie a nástroje vzdělávací politiky" a "Vybrané
problémy vzdělávací politiky“.
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Manuál prognostických metod
M. Potůček (editor)
Nakladatelství SLON
2006, Praha

Manuál prognostických metod vychází ze zkušeností českých prognostických pracovišť s uplatněním
prognostických metod. Je zpracován tak, aby vyšel vstříc potřebám českých (příp. i slovenských) čtenářů.
Obsahuje celkem dvacet metod, od tvrdě formalizovaných až k heuristickým (expertním) metodám,
sázejícím především na využití poznatků, dovedností, intuice a tvořivosti zkušených výzkumníků. Popis
každé metody uvádí krátká anotace. Poté následují části věnované historii metody, jejímu podrobnému
popisu, aplikačnímu poli a charakteristice silných i slabých stránek příslušné metody. Následuje upřesnění
vztahu dané metody k jiným metodám a nakonec názorný příklad její praktické aplikace. Manuál je určen
studentům a výzkumným pracovníkům společenskovědních, přírodovědných i technických oborů, vyšším
úředníkům, dále manažerům, podnikatelům a konzultantům, jakož i aktivistům občanského sektoru.
Nabídne uživateli možnost kdykoli si vybavit důležité informace o metodách využívaných v praxi
prognózování, strategického řízení a veřejné politiky.

Veřejná politika
M. Potůček a kol. (editor)
Nakladatelství SLON
2006, Praha

Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků
o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i
studentům příbuzných discipplín - sociální politiky, politologie, ekonomie, sociologie, demografie, práva,
veřejné správy a regionalistiky. Veřejná politika přesahuje specifické poznávací záběry těchto disciplín svojí
snahou o celostní porozumění problémům soudobých společností a hledáním cest, jak je v praktickém
životě státu, regionů, obcí, nadnárodních či neziskových organizací také účinně řešit. Kromě studentů je
tudíž určena politikům, zastupitelům, pracovníkům veřejné správy, aktivistům občanského sektoru,
novinářům a všem občanům zajímajícím se o veřejné záležitosti.
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Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti
M. Balabán, M. Nachtmannová, L. Stejskal (editoři)
Nakladatelství Karolinum
2006, Praha

Česko-anglický sborník statí ke stejnojmenné konferenci, která se uskutečnila 26. května 2005 na půdě
Policejní akademie ČR. Sborník obsahuje příspěvky účastníků konference a příspěvky, které se k tématu
konference váží.

Educational Policy Studies
J. Kalous, J. Štoček, A. Veselý
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
2007, Praha

The publication presents the basic tenis of theoretical and analytical approaches to educational policy as
applied in the teaching and research conducted at the Department of Public and Social Policy at the Faculty
of Social Sciences of Charles University in Prague. It also presents the results of the authors´extensive
research on teaching educational policy in the Czech Republic and in six other Europian countries.

Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace
Sborník příspěvků z konference CESES FSV UK Praha
2. - 3. listopadu 2006
Nakladatelství AVAS, s.r.o.
2007, Praha

V této knize naleznete soubor příspěvků, které byly předneseny na konferenci „Česká republika v Evropské
unii: proměny a inspirace“. Konference byla uspořádána ve dnech 2. -3. listopadu 2006 v Praze ve
spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a jejím fondem Čerych. Mediálními partnery byly týdeník
Ekonom a český informační portál EurActiv.cz.
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Bezpečné Česko v bezpečné Evropě
Kolektiv autorů, L. Stejskal (editor)
Úřad vlády České republiky
2007, Praha
Publikace vznikla v rámci projektu "Bezpečné Česko v
bezpečné Evropě“
Úřad vlády, 2006

Ve čtyřech tematických okruzích – „Strategický rámec pro evropskou bezpečnost“, „EU jako globální a
regionální bezpečnostní aktér“, „Posilování vnitřní bezpečnosti EU“ a „Energetická bezpečnost EU: klíčové
téma bezpečnostní politiky“ - je představena velmi mnohovrstevnatá mozaika unijní a české bezpečnostní
politiky prostřednictvím oficiálních dokumentů, odborných studií a hlavních vystoupení, s nimiž se veřejnost
mohla seznámit v průběhu projektu.
Velmi podstatnou součástí publikace jsou i dva klíčové dokumenty, které charakterizují a vymezují základní
postoj EU k zajišťování nejen evropské, ale i globální bezpečnosti a zde jsou vůbec poprvé přeloženy do
českého jazyka: Evropská bezpečnostní strategie a Doktrína lidské bezpečnosti pro Evropu

Strategické vládnutí a Česká republika
M. Potůček a kolektiv
Nakladatelství Grada
2007, Praha

Práce vymezuje teoretická východiska strategického vládnutí a jeho indikátory. Zabývá se rolí nadnárodních
a mezinárodních organizací a srovnáním role národních institucí ve strategickém vládnutí v jednotlivých
zemích Evropské unie. Shrnuje poznatky o pokusech o strategické vládnutí v České republice po roce 1989.
Další kapitoly se orientují na analýzu role elit, veřejností, politických stran, médií a veřejných rozpočtů ve
strategickém vládnutí. V závěru je několik případových studií o strategických dokumentech na národní,
krajské i lokální úrovni. Cílovou skupinou jsou vrcholoví řídící pracovníci v exekutivě firem i ve veřejné
správě, zpracovatelé strategických dokumentů, pracovníci poradenských agentur, vědeckovýzkumní
pracovníci a studenti zabývající se touto problematikou

Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek. Ekonomická analýza
F. Ochrana
Nakladatelství Ekopress
2008, Praha

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky
v současné době „absorbuji“ přibližně 10 procent vytvořeného HDP. To staví otázku, jak hospodárně,
efektivně a účelně jsou tyto zdroje využívány.
Ekonomicky racionální nakládání s veřejnými zdroji, které jsou používány na veřejné zakázky, vyžaduje
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patřičně realizovat jak právní procedury související se zadáváním, hodnocením a kontrolou veřejných
zakázek, tak dbát i na ekonomickou (obsahově věcnou) stránku všech procedur zadávajícího a realizačního
procesu veřejných zakázek. Tomuto problému je věnována tato publikace.

Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe
A. Veselý, M. Nekola
Nakladatelství SLON
2008, Praha

Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a hledají podněty pro
zdokonalení své práce. V první části pojednává o základech veřejné politiky jako vědní disciplíny - čtenář se v
ní dozví, jak tato disciplína vznikala, jaké dokumenty mohou být výsledkem politického procesu i jak a podle
jakých teorií proces tvorby politiky reálně probíhá. Najde zde také různé návody na to, jak by se veřejná
politika měla analyzovat a tvořit a jaké dovednosti a vlastnosti jsou pro analytika veřejné politiky důležité.
Druhá část je věnována metodám a metodologii analýzy a tvorby veřejné politiky a je členěna podle
základního modelu procesu policy analysis - od vymezení problému, přes návrh a výběr řešení až po jejich
implementaci a evaluaci. Neopomíjí však ani důležitou otázku obecné metodologie výzkumu ve veřejné
politice a podává přehled základních metod sběru a analýzy dat.
Co je to veřejněpolitický problém a jak ho vymezit?
Jak lze nejlépe definovat veřejněpolitické cíle a kritéria?
Kde a jak hledat varianty řešení problémů?
Jak prognózovat výsledky a důsledky určitých politik?
Jak porovnávat různé varianty veřejných politik?
Jak nejlépe schválené politiky převést do praxe?
Jak měřit a vyhodnocovat výsledky veřejných politik a programů?

Kapitoly o bezpečnosti
M. Balabán, J. Duchek, L. Stejskal
Nakladatelství Karolinum
2008, Praha
2. vydání
Editor: M. Balabán
Nakladatelství Karolinum
2010, Praha

Kapitoly o bezpečnosti představují publikaci, která se zabývá ve velmi širokém kontextu procesem
zajišťování bezpečnosti ČR na národní i mezinárodní úrovni. Tematické okruhy publikace jsou zaměřeny na
teoretické aspekty bezpečnosti, legislativní právní a ekonomickou dimenzi zajišťování bezpečnosti a
fungování, strukturu, vzájemné vazby a komponenty bezpečnostního systému. Pozornost je věnována i
mezinárodnímu rámci zajišťování bezpečnosti, především s ohledem na členství ČR v EU a NATO.
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Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present
R. M. Scheffler, M. Potůček (editors)
Nakladatelství Karolinum
2008, Praha

Tato kniha je výsledkem dlouhodobé spolupráce Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy s The School of Public Health, University of California in Berkeley. Srovnává
vývoj reforem péče o duševní zdraví v České a Slovenské republice po roce 1989.

Vůdcovství českých elit
P. Frič a kolektiv
Nakladatelství Grada
2008, Praha

Slova „vůdce“ a „vůdcovství“ vyvolávají u velké části české populace nepříjemné reminiscence na dva
totalitní režimy, které tuto zemi ovládly na podstatnou část dvacátého století. Prvním z nich byl fašismus s
jeho „Führerprinzipem“ a druhým socialismus s nechvalně známým kultem osobnosti proletářských vůdců.
Slovo „Vůdce“ jakoby trvale stigmatizováno postavami Hitlera a Stalina. Nicméně málokdo i dnes popírá, že
z hlediska úspěchu jakékoliv společnosti je důležité, jestli má elity, které ji vedou dobře, a občané své vůdce
ochotně a s velkou mírou důvěry následují. Také české elity pretendují na pozici vůdců společnosti, ale příliš
se jim to nedaří. V očích veřejnosti nejsou pravými elitami, chybí jim image schopných a neúplatných lidí na
správném místě.
Česká veřejnost ráda vidí své elity na kolenou v prachu plebejskosti a pro elitní pozice vůdců se jí nikdo
nezdá dost dobrý. Elitám stačí vůdcovství předstírat a veřejnost své nedostatky omlouvá špatným příkladem
elit. Oběma stranám toto nenáročné prostředí v podstatě vyhovuje.

Capacities of Governance in the Czech Republic
M. Potůček (editor)
Nakladatelství Matfyzpress
2008, Praha

This book is devoted to the problems and perspectives of governance in the Czech Republic. Domestically,
specific factors arise from the stresses, demands and handicaps of this transformation. Internationally, the
main contextual factor ― apart from globalisation ― is the integration of the country into the institutional
structures and operational regimes of the European Union.
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Strategické volby pro českou společnost. Teoretická východiska
M. Potůček, J. Musil a M. Mašková (editors)
Nakladatelství SLON
2008, Praha

Publikace objasňuje problémy, vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti české společnosti ve výhledu
budoucích desetiletí. Shromažďuje relevantní teoretické výklady jejích sociálních, ekonomických, politických
a institucionálních proměn na cestě hledání dynamické rovnováhy mezi uplatněním trhu, státu a
občanského sektoru, mezi různými úrovněmi vládnutí (především úrovní národního státu a Evropské unie),
to vše s přihlédnutím k subjektivním charakteristikám zúčastněných aktérů (elit a veřejnosti).

Prostor a společnost. Sborník profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám.
L. Prudký (editor)
Nakladatelství Matfyzpress
2009, Praha

Na konferenci k osmdesátým narozeninám profesora Jiřího Musila se několik účastníků domluvilo, že na
počest jubilanta napíší texty k tématům, kterými se Jiří Musil dosud zabýval. Kombinace antropologického,
sociologického a sociálně-geografického pohledu, uskutečňovaného očima cvičenýma v anglosaských či
amerických souvislostech a poté opět v souvislostech českých, vytvořila zajímavé zobrazení témat spojených
se společností a prostorem. Navíc zarámované do vzpomínek Jiřího Musila, v nichž se zrcadlil kus historie
české sociologie i společnosti, zvláště 2. Poloviny 20. století.

Metodologie vědy. Úvod do problému
F. Ochrana
Nakladatelství Karolinum
2009, Praha

Co je věda? Jak se věda vyvíjí v dějinách? Podléhají její výpovědi korekci času? Jak ovlivňuje zvolená
metodologie a volba výzkumných metod vědeckou výpověď? Jak je to s hodnověrností vědecké výpovědi
sociálních věd, když vědec je subjektem žijícím ve společnosti, která je zároveň předmětem zkoumání?
Mohou sociální vědy používat metody přírodních věd, nebo je to nemožné z důvodu principiálně odlišných
předmětů zkoumání? Existuje vědecká metoda, která je naprosto dokonalá? To vše jsou otázky, které si
často klade běžný čtenář, jakož i ten, kdo se vědou profesně zabývá. Na tyto otázky a řadu dalších dává
odpověď tato publikace.
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Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti
M. Potůček, M. Mašková a kolektiv
Nakladatelství Karolinum
2009, Praha

Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího
prostředí. V první části je identifikace trendů zasazena do širšího metodologického rámce tvorby vizí a
strategií pro český stát. Je zde představen modulární přístup, v němž poznatky o těchto trendech vystupují
jako předpoklady uplatnění ostatních prvků prognostického postupu. Následuje rozbor čtyř důležitých
globálních trendů s dlouhodobým působením. Degradace životního prostředí, nezápadní tvář globalizace,
globální nerovnost jako globální hrozba a nová multipolarita, to jsou hlavní vnější trendy, které budou
výrazně ovlivňovat i budoucnost České republiky. Vnitřní trendy jsou rozděleny do deseti oblastí, které byly
identifikovány jako důležité součásti výkladu společenského pohybu. Publikace se zaměřuje na vývojovou
dynamiku práva, ekonomiky, politického systému, vzdělávání, inovací, dále na populační vývoj, přírodu a
životní prostředí, suroviny, bezpečnost a hodnoty v české společnosti z hlediska výhledu vývoje v dané
oblasti i vztahu ke kritériu kvality a udržitelnosti života. Závěr nabízí stručnou meta úvahu o aktuální i
potenciální sociální dynamice a o tom, jak se promítá do formulace strategických úloh pro českou
společnost.

Strategic Governance and the Czech Republic
M. Potůček a kolektiv
Nakladatelství Karolinum
2009, Praha

Publikace se zabývá konceptuálními základy strategického vládnutí a možnostmi jeho analýzy
prostřednictvím indikátorů. Sumarizuje historii pokusů o strategické vládnutí v ČR v kontextu globalizace a
evropské integrace po roce 1989. Zabývá se i rolí aktérů strategického vládnutí - elit, veřejnosti, politických
stran, médií a veřejných rozpočtů. V poslední kapitole jsou krátce představeny vybrané strategické
dokumenty, které vznikly na národní, regionální nebo lokální úrovni.
V knize jsou identifikovány cesty k zavedení a/nebo ke zlepšení procesů strategického vládnutí, zejména na
centrální úrovni veřejné správy.
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Inventura hodnot
L. Prudký a kolektiv
Nakladatelství Academia
2009, Praha

Výzkumný tým pod vedením Ing. Libora Prudkého, PhD., uspořádal, zpracoval a v základních otázkách
interpretoval empirické sociologické výzkumy, které se na souborech reprezentativních za celou společnost
České republiky zabývaly zkoumáním hodnot. Výzkumy prezentují hodnoty jako to, co existuje - bez ohledu,
zda to odpovídá nějakému kontextu hodnot. V tomto směru jde skutečně o inventuru hodnot v této zemi,
od sedmdesátých let minulého století až do současnosti.
Jde o první publikaci na toto téma. Na ni budou navazovat další, které se budou zabývat hodnotami jako
tím, co má být (co je žádoucí), a také hodnotami jako spolutvůrci sociálního uspořádání společnosti.
Publikace je určena pro výuku sociálních věd, jako východisko pro výzkum navazující na řadu témat v ní
uvedených, pro práci odborníků z jiných oblastí, včetně publicistiky, mediální práce, marketingových analýz,
vzdělávání, výchovy, politiky či vládnutí.

Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice
A. Veselý
Nakladatelství Karolinum
2010, Praha

Monografie se zabývá vymezováním a strukturováním problémů ve veřejné politice, a to z pohledu
teoretického, praktického i metodologického. Na jedné straně tak přispívá k porozumění politickým a
kognitivním procesům, ve kterých jsou problémy sociálně konstruovány. Na straně druhé čtenáře
seznamuje se základními pravidly, jak veřejně politické problémy definovat, aby co nejvíce odrážely realitu a
zároveň mohly být účinně a efektivně řešeny.

Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti
P. Frič, A. Veselý (editoři)
Autoři scénářů:
M. Balabán, V. Benáček, P. Frič, J. Kloudová, M.
Nekola, M. Nekolová, F. Ochrana, M. Potůček, A.
Rašek, A. Veselý
Vydavatelství MATFYZPRESS
2010, Praha

Scénáře budoucnosti jsou jednou z nejčastějších metod užívaných v prognostice. Jsou to vlastně vyprávění a
příběhy o možných budoucnostech. Jejich cílem není přesná predikce budoucího vývoje (tedy přesné
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stanovení toho, „co se stane“), ale uspořádání mnoha různých tvrzení o budoucnosti do fiktivních, ale
vnitřně koherentních příběhů, které mohou za určitých podmínek skutečně nastat. Někdy jsou scénáře
dokonce přímo psány tak, aby budoucnost v nich popisovaná nenastala. Psaní scénářů vychází z
předpokladu, že budoucnost nelze přesně předpovědět, a že tedy nejlepší strategií je pracovat a počítat s
několika odlišnými budoucnostmi. Proto je zpravidla psáno několik různých scénářů současně. Jednotlivé
scénáře pak vytvářejí „mapu možných budoucností“, která slouží jako nástroj k porozumění budoucnosti.
Hlavním cílem předkládaných scénářů vývoje české společnosti je podnítit čtenáře k vlastnímu uvažování
o budoucnosti. Chceme jim poskytnout impuls k uvažování o možných situacích, kterým s jistou
pravděpodobností budeme muset v budoucnosti čelit, ale kterým se lze na základě dnešních rozhodnutí
ještě vyhnout. Na těchto stránkách jejich návštěvníkům postupně nabídneme devět scénářů, které se věnují
různým oblastem vývoje ČR, ale které spojuje jednotná metodologie i cíl psaní. Pro zvýšení čtenářského
účinku je většina scénářů psána v minulém čase.

Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989
O. Angelovská, P. Frič, R. Goulli
Nakladatelství Agnes
2010, Praha

Rozvoj neziskového sektoru je tradičně spojován s rozvojem demokracie a budováním občanské
společnosti. V moderní společnosti však stále více narůstá jeho význam při úsilí o řízení narůstajících obtíží,
se kterými se setkávají vlády všech vyspělých států při zabezpečování sociálních jistot pro své občany. V
České republice zaznamenal neziskový sektor po roce 1989 obrovský rozmach. Pro politiky, státní správu i
veřejnost je však dosud obtížné dohlédnout a plně pochopit význam a vliv neziskových organizací na veřejný
život. Chybí informace i zkušenosti a ve vnímání NS přetrvávají různé mýty, které mají zavádějící dopad na
reálnou politiku vůči neziskovým organizacím. Snahou autorů této publikace bylo co nejlépe zmapovat
rozsah, strukturu a vývojové momenty neziskového sektoru v ČR po roce 1989, a to jak ve vnitřním, tak
mezinárodním kontextu. První, sociologická část, nabízí přehled základních pojmů a teoretických přístupů a
analyzuje vývoj NS zejména jako aktéra veřejné politiky ve vztahu ke státu. Druhá, ekonomická část,
představuje modely zapojení NS do společnosti a ukazuje pro něj nové možnosti rozvoje. Ty souvisejí
především s reálnou společenskou situací řady evropských zemí, kdy postupně ubývá veřejných prostředků
nutných k zajištění dosud běžných ekonomických a sociálních cílů.

Nezápadní aktéři světové bezpečnosti
M. Balabán, A. Rašek a kolektiv
Nakladatelství Karolinum
2010, Praha

Práce analyzuje současný politický, ekonomický a bezpečnostní vývoj Brazílie, Ruska, Indie a Číny a jejich
předpokládaný vývoj. V monografii je věnována pozornost jejich vzájemné spolupráci v rámci neformálního,
ale stále více politicky a ekonomicky vlivného seskupení "BRIC" a též vztahům všech čtyř zemí s Evropskou
unií a Spojenými státy americkými. Součástí monografie je i přehled klíčových statistických údajů o
ekonomickém postavení "BRIC" v globálním měřítku.
15

Veřejná politika
M. Potůček a kolektiv (editor)
Nakladatelství SLON
2010, Praha
dotisk

Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků
o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i
studentům příbuzných discipplín - sociální politiky, politologie, ekonomie, sociologie, demografie, práva,
veřejné správy a regionalistiky. Veřejná politika přesahuje specifické poznávací záběry těchto disciplín svojí
snahou o celostní porozumění problémům soudobých společností a hledáním cest, jak je v praktickém
životě státu, regionů, obcí, nadnárodních či neziskových organizací také účinně řešit. Kromě studentů je
tudíž určena politikům, zastupitelům, pracovníkům veřejné správy, aktivistům občanského sektoru,
novinářům a všem občanům zajímajícím se o veřejné záležitosti.

Tehdy a teď
L. Prudký (editor)
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
2010, Praha

Soubor studií několika sociálních vědců nabízí zobecnění pohledu na vybrané součásti transformace
společnosti České republiky. Jsou opřené o ověřené poznatky vývoje v období od roku 1989 až do
současnosti a o pokusy zobecnit takové poznatky a zkušenosti. Srovnání očekávání, která byla ve společnosti
na počátku transformace, s naší žitou skutečností přinášejí mnoho nových poznatků a především ukazují na
otázky, problémy a nebezpečí, která z dosavadního transformačního procesu vyplývají pro další rozvoj
společnosti. Autory textů jsou přední sociologové a filosofové – Václav Bělohradský, Pavol Frič, Jiří Musil,
Miloslav Petrusek, Martin Potůček a Jan Sokol.

Studie o hodnotách
L. Prudký a kolektiv
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
2010, Praha

Studie o hodnotách představují ojedinělý text v současné české společenskovědní literatuře. Uvádějí
pohledy na zkoumání a pojetí hodnot z různých hledisek (filosofických, etických, ekonomických,
psychologických, politologických a hlavně sociologických) a tím upozorňují na složitost tematiky hodnot a
nutnou opatrnost a metodologickou ujasněnost v přístupu k jejímu poznávání. Zároveň se ukazuje vrcholná
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aktuálnost zkoumání hodnot. Stejně důležité je, že ve většině textů jde spíše o hodnoty jako o to, co má být,
tedy o hodnoty, které mohou složit jako zdroj pro hodnocení toho, co je potřebné, užitečné, prospěšné a
napomáhá humanisticky pojímanému rozvoji společnosti. Ukazuje se, že kritéria opřená o ekonomizující
teorii racionální volby jsou nedostatečná.

Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky
F. Ochrana (editor)
Nakladatelství Matfyzpress
2010, Praha
Autoři: Z. Drhová, P. Frič, M. Nekola, V. Novotný, F.
Ochrana, M. Potůček, A. Rašek, J. Simonová, A.
Veselý

Kniha se zabývá problematikou strategického řízení ve veřejné správě a zkoumá teoretické přístupy k tvorbě
politiky. Vymezuje aktéry strategického vládnutí a strategického řízení. Analyzuje vize, prognózy, koncepce a
realizační plány jako klíčové dokumenty pro strategické řízení a plánování činnosti resortů. Zabývá se
zkoumáním neotayloristického a neoweberiánského přístupu k řízení veřejného sektoru a porovnává je
s ideou „veřejného podnikání“ a „new public management“. V závěrečné části přibližuje problematiku
strategického řízení na vybraných případových studiích (obrana, vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj).

Kapitoly o bezpečnosti
2. vydání (1. vydání 2007)
M. Balabán, L. Stejskal a kolektiv
Nakladatelství Karolinum
2010, Praha

Kapitoly o bezpečnosti představují publikaci, která se zabývá ve velmi širokém kontextu procesem
zajišťování bezpečnosti ČR na národní i mezinárodní úrovni. Tematické okruhy publikace jsou zaměřeny na
teoretické aspekty bezpečnosti, legislativní právní a ekonomickou dimenzi zajišťování bezpečnosti a
fungování, strukturu, vzájemné vazby a komponenty bezpečnostního systému. Pozornost je věnována i
mezinárodnímu rámci zajišťování bezpečnosti, především s ohledem na členství ČR v EU a NATO.

Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy
P. Frič a kolektiv
Nakladatelství Karolinum
2010, Praha

Publikace pojednává o současné situaci české společnosti z perspektivy nejnovějších poznatků a koncepcí
teorie elit orientovaných na vzájemné vztahy jednotlivých typů českých elit i jejich vztahu k veřejnosti.
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Závěry autorů jednotlivých kapitol jsou opřeny o bohatý empirický materiál, který byl prostřednictvím
kvantitativních výzkumů v průběhu let 2002 až 2008 nashromážděn v Centru pro sociální a ekonomické
strategie UK FSV.

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století
P. Frič, T. Pospíšilová a kolektiv
Nakladatelství Agnes
2010, Praha

Publikace představuje dobrovolnictví jako komplexní fenomén, který je integrální součástí vývoje české
společnosti. Pojímá ho jako výsledek přetrvávání tradic z minulosti a aktuálních změn na úrovni
individuálních aktivit i na úrovni jejich organizačního a kulturního rámce. Autoři ani tak nepátrají po
příčinách dobrovolnictví v ČR, ale spíše se soustřeďují na to, jak dobrovolnictví v ČR funguje, jak to „u nás v
dobrovolnictví chodí“, jakými způsoby je dobrovolnictví v ČR provozováno, které z nich jsou dominantní a
jak se liší od ideálů obsažených ve vzorcích dobrovolnictví, které byly převzaty z literatury a upraveny pro
podmínky české společnosti. První kapitola shrnuje a analyzuje relevantní teoretickou literaturu o
dobrovolnictví. Zvláštní pozornost věnuje právě konceptu vzorců a hodnot dobrovolnictví a vymezení jeho
klíčových dimenzí na individuální i kolektivní úrovni. Ve druhé kapitole je tento koncept uplatněn při analýze
socialistické éry dobrovolnictví a při formulaci hypotéz o vlivu tohoto období na formování současných
vzorců dobrovolnictví v podobě dvou logicky konzistentních, hypotetických příběhů. Třetí kapitola blíže
popisuje metody použité při získávání empirických dat. Čtvrtá až devátá kapitola se věnují analýze
jednotlivých dimenzí českého dobrovolnictví na pozadí konceptu vzorců dobrovolnictví a teorie
modernizace. Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí poznatků jednotlivých kapitol, analýzu vztahů mezi
vnitřními dimenzemi vzorců dobrovolnictví a končí diskusí procesu vývoje českého dobrovolnictví za
posledních dvacet let.

Poznávání budoucnosti jako výzva
M. Potůček a kolektiv
Nakladatelství Karolinum
2011, Praha

Tato publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi základních výzev při řešení celostně pojatých úloh
sociálního prognózování a zároveň specifikuje možnosti a způsoby, jak tyto výzvy zvládat. Začíná vymezením
prognózování jakožto formulace podmíněných výpovědí o možných budoucnostech a rozborem
prognostické metodologie a metod. Odkazuje přitom na uplatňující se teorie a kritéria hodnocení. Rozebírá
roli elit a veřejnosti v prognostické tvorbě, analyzuje podobu institucionálního rámce prognózování a
pojednává i o výzvách globalizace. V závěru identifikuje klíčové meritorní výzvy budoucnosti pro českou
společnost a český stát a formuluje řadu praktických doporučení pro sociální prognózování.
Kniha byla zpracovaná týmem autorů z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze, kteří se opírají o své více než desetileté zkušenosti se souhrnným prognózováním
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vývoje české společnosti. Jejich poznatky mohou být užitečné všem, kdo se vydávají na obtížnou cestu
poznávání možných budoucností. Nemusí přitom tolik záležet na specifické aplikační oblasti – tedy zda jde o
úroveň celostátní, krajskou či municipální, zda se v centru pozornosti ocitne veřejná či soukromá instituce,
veřejný, komerční nebo občanský sektor, nebo zda budou prognózy, vize a strategie věnované průřezovým
či sektorovým problematikám.

Současné metodologické otázky veřejné politiky
M. Nekola, H. Geissler, M. Mouralová (editoři)
Nakladatelství Karolinum
2011, Praha

Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen
aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První
část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká
pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu aktérů
veřejněpolitického procesu a jejich argumentačních strategií, jako jsou analýza diskurzu, analýza rámců
nebo metoda Q. Obecnější výzkumné přístupy reprezentují kapitoly věnované veřejněpolitickému výzkumu,
komparaci a případovým studiím. Druhá část publikace se zaměřuje na různé aspekty hodnocení dopadů
politik. Reflektuje otázky spojené s uplatňováním metodik EIA a RIA v zahraničí i v České republice a
představuje v prostředí české veřejné správy relativně neznámou metodu kontingentního hodnocení.

Substance Use in a Comparative Perspective
(The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia)
A. Veselý, D. Dzúrová (editoři)
Nakladatelství Karolinum
2011, Praha

Práce publikovaná v anglickém jazyce je věnována problematice užívání a zneužívání návykových látek ve
vybraných postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Prezentuje data o užívání skupiny
návykových látek (alkoholu, tabáku, drog) i srovnatelné údaje o zdravotních a sociálních důsledcích jejich
užívání, umožňuje srovnání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi na tomto poli a jejich vývojové trendy po roce
1989. Metodologický přístup autorů, založený na kvantitativní i kvalitativní analýze, činí z díla nejen
autoritativní popis daného stavu v jednotlivých oblastech, ale i zdroj pro hlubší pochopení souvislostí užívání
návykových látek z hlediska společenských věd a veřejného zdravotnictví. Poznatky v něm shrnuté tak
mohou být podnětem pro další studijní a vědecké účely, v praxi pak pro oblast sociální a zdravotní politiky.
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Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky
(Jejich tvorba, hodnocení a kontrola)
F. Ochrana
Wolters Kluwer Česká republika
2011, Praha

Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových
programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o
relevantní teoretická východiska, jakož i vychází ze zobecnění svých vlastních zkušeností a poznatků
z působení ve státní správě. Publikace analyzuje dokumenty související s tvorbou, hodnocením a kontrolou
veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek, přičemž bere na zřetel všechny
relevantní právní předpisy, které se vztahují k dané problematice (zákon o finanční kontrole, zákon o
majetku ČR, zákon o rozpočtových pravidlech). Zvláštní pozornost je věnována zejména aplikaci zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 423/2010 Sb., účinném k 3. lednu 2011 (včetně
připravované novely k 30. 6. 2011). Publikace svými náměty nabízí řadu podnětů pro reformu státní správy
a samosprávy v ČR. Kniha proto může být využita jak ve výuce na vysokých školách, tak i v praxi veřejné
správy.

Cesty z krize
M. Potůček
Sociologické nakladatelství
2011, Praha

Česká společnost je v krizi. Autor nepomíjí její globální souvislosti, ale rozebírá především konkrétní
problémy našeho veřejného života a uvažuje o způsobech, jak jim čelit. Věnuje se daňové politice,
důchodové reformě, hospodářské politice, nezaměstnanosti, zadlužování jednotlivců i rodin, deficitům
zajišťování sociálních práv, chabé podpoře rodiny a vzdělávání, bezpečnosti či ochraně životního prostředí,
rostoucímu počtu cizinců, rozdílným podmínkám pro život mužů a žen či rozevírání nůžek mezi chudými a
bohatými.
Kniha je určena všem, kterým není lhostejná budoucnost naší země v době, kdy cesty z krize hledá celý svět.

Elity v české postsocialistické transformaci (1989-2007)
Pavol Frič, Pavel Machonin, Martin Nekola,
Milan Tuček
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, Studie
8/2011, 171 str.
2011, Praha

Autorský tým se rozhodl pojednat problematiku elit v období postsocialistické transformace v České
republice ve dvou částech. První z nich je věnována přehledu teoretických přístupů k problematice elit,
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včetně názorů českých autorů, vyjádření autorského kolektivu k těm z nich, které jsou sporné, dále
naznačení historických specifik vývoje a zkoumáni elit za státního socialismu a v postsocialismu a náčrtu
problematiky mezinárodního kontextu a vnitřní struktury soudobých elit. Ve druhé části je nejprve
charakterizován vznik a povaha empirické báze, o niž se kniha opírá, v dalších třech kapitolách této části se
pojednává o české elitě v postsocialistickém období v jejích nejvýznamnějších složkách: elitě politické,
ekonomické a kulturně mediální. Další kapitola je věnována pohledu veřejnosti na elity, který byl získán na
základě dat z výzkumu veřejného mínění a sebehodnocení elit. Poslední dvě kapitoly analytické části se
zaměřují na soudržnost a konsenzualitu elit, na vztah elit k veřejnosti a modernizačním posláním elit v české
společnosti.

Social Rights, Active Citizenship, and Governance in the European Union
Thomas P. Boje, Martin Potůček (eds.)
Nomos,
2011, Baden-Baden, Germany

Publikace se zabývá sociálními právy, aktivním občanstvím a kvalitou vládnutí v kontextu globalizace a
evropské integrace. Nabízí hlavní poznatky z několikaletého výzkumu na téma “Občanská společnost a nové
formy vládnutí v Evropě - formování evropského občanství” realizované výzkumnou sítí CINEFOGO
podpořenou 6. rámcovým programem EU. Ty byly představeny politikům a představitelům neziskového
sektoru na závěrečné konferenci, konané v Bruselu v březnu 2009.

Dosahování úspor a odstraňování plýtvání ve veřejném sektoru
František Ochrana, Milan Půček
Wolters Kluwer,
2012, Praha

Cílem knihy je poskytnout návod, jak vykonávat veřejnou správu efektivně, hospodárně a účelně.
Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k velmi aktuálním otázkám teorie a praxe veřejné
ekonomie, veřejných financí a veřejné správy. Kniha Františka Ochrany a Milana Půčka je první odbornou
publikací, která se samostatně zabývá touto problematikou.
Kniha pojímá problematiku velmi komplexně s využitím teorie veřejné správy, managementu, veřejné
ekonomie i teorie regionální správy a geografie.
Obsahuje řadu případových studií a poznatků z praxe.
V knize najdou inspiraci pro svou práci jak vědecko-odborní pracovníci zabývající se problémy veřejné
správy, tak i řídící, analytičtí a koncepční pracovníci veřejné správy. Publikace může být využita i při přípravě
odborníků veřejné správy na univerzitách a vysokých školách.
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Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony
Milan Půček, David Koppitz
Národní síť Zdravých měst české republiky
2012, Praha

Publikace je rozsáhlou případovou studií a průvodcem strategického řízení v podmínkách české veřejné
správy - z praktického i teoretického hlediska. Nabízí místním či regionálním politikům a zaměstnancům
praktický a ucelený návod pro efektivní strategické řízení - uvádí principy a kompetence klíčové pro
veřejnou správu, analyzuje sedm fází procesu strategického řízení, popisuje metody a nástroje moderního
strategického řízení a uvádí příklady osvědčených postupů a případové studie. Současně popisuje nezbytné
teorie a definice pojmů týkající se strategického řízení ve smyslu konceptu New Public management.

Strategické trendy globálního vývoje
Miloš Balabán, Jan Ludvík, Libor Stejskal (eds.)
FSV UK prostřednictvím nakladatelství Roman
Karpaš RK,
2012, Praha

Kniha autorů kolektivu Střediska bezpečnostní politiky Strategické trendy globálního vývoje.
Primárním cílem publikace je nejen analyzovat klíčové trendy geopolitického, ekonomického,
bezpečnostního, environmentálního, demografického a technologického vývoje, ale také poukázat na jejich
vzájemnou provázanost a naznačit jejich předpokládané vývojové trajektorie na pozadí mimořádně
dynamického a v mnoha ohledech turbulentního světového vývoje.
Kniha byla zpracována v rámci projektu Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a
ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009).
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Náboženství z jiného úhlu
Radek Tichý a Martin Vávra
Centrum pro studium demokracie a kultury,
2012, Brno

Přestože je Česká republika považována za jednu z nejméně religiózních zemí světa, zkoumání náboženství
se zde, počítáno počtem publikací, poměrně daří. Autoři knihy náboženství vnímají nikoli jako izolovaný
fenomén, ale jako skutečnost vztahující se k dalším segmentům společnosti a kultury. V knize tak lze nalézt
kapitoly o způsobech měření religiozity, o úspěšnosti předávání náboženství v současné rodině, o toleranci
mezi věřícími, o religiozitě facebooku, o souvislosti náboženství a pohřebních rituálů, či o tom, zda je možné
věřící považovat za šťastnější.

Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální
aktivismus
Pavol Frič a Martin Vávra
Agnes, Hestia,
2012, Praha

Publikace „Tři tváře komunitního dobrovolnictví“ se zabývá spojením dvou fenoménů – komunity a
dobrovolnictví. Autoři vychází z historického přehledu vývoje typů komunit, na který navazují svoji analýzu
komunitního dobrovolnictví vedenou ve třech liniích dle typu komunity a dobrovolnické činnosti: 1.
neformální pomoc, 2. organizovaná práce a 3. virtuální aktivismus. Každá z nich představuje specifický
pohled na jednu z tváří komunitního dobrovolnictví, a demonstruje specifický efekt neformální,
organizované či virtuální komunity na strukturu dobrovolníků i dobrovolnických aktivit. Tento efekt je
měřen pomocí indikátorů rozsahu a intenzity dobrovolnických aktivit, sociálně demografických znaků,
motivace a sociálního kapitálu dobrovolníků. Empirická data pro tuto analýzu autoři čerpají z rozsáhlého
kvantitativního výzkumu dobrovolnictví, který v r. 2009 realizovalo Národní dobrovolnické centrum HESTIA.
V závěru se publikace zabývá společenským významem dobrovolnictví, vzájemnými vztahy jeho tří typů a
otevírá diskusi nad perspektivou budování „společnosti komunit“ v České republice.
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Prognostické metody a jejich aplikace
Bohumír Štědroň, Martin Potůček, Jaroslav
Knápek, Petr Mazouch a kol.
C.H. BECK,
2012, Praha

Prognózy (sociální, demografické, technologické, ekonomické ad.) jsou významným nástrojem
kvalifikovaného strategického řízení nejen na úrovni společnosti jako celku, ale také na úrovni
podnikatelských subjektů. V podmínkách překotně se měnícího vnějšího prostředí musí společnost i firmy
na změny rychle reagovat – musí být schopny se vypořádat nejen s důsledky globalizace, ale i s nepříznivým
demografickým vývojem. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. První seznamuje čtenáře s
problematikou sociálního prognózování a s jejím významem pro společnost. Obsahuje také základní
teoretická východiska a přehled používaných kvalitativních a kvantitativních metod (např. brainstorming,
panel expertů, metoda analogie, ekonomické časové řady), analytických a statistických nástrojů (např.
metoda nejmenších čtverců, testování statistických hypotéz) a současně vymezuje jejich aplikační pole.
Druhou část tvoří praktické případové studie. Například: Statistická regulace a její aplikace na výrobní a
nevýrobní procesy, Demografické prognózy, Systémové pohledy na technologické prognózy, Ekonomika a
prognózy RFID, Ekonomická situace a střednědobá prognóza HDP vybraných států. Publikace je určená
širokému okruhu čtenářů – manažerům, tvůrcům podnikových vizí a strategií, politikům a pracovníkům
státních institucí, kteří přijímají klíčová rozhodnutí s dopadem na budoucí vývoj společnosti, odborné
veřejnosti a v nespolední řadě studentům vysokých škol ekonomického zaměření.

Values, Stratification, Transformation
Libor Prudký (ed.)
Aleš Čeněk,
2012, Plzeň

Anglicky vydaná publikace je shrnutím několik let trvajícího výzkumu Sdílení hodnot. Tento výzkum řídil
editor této publikace a probíhal pod záštitou Centra pro sociální a ekonomické strategie, Fakulty sociálních
věd, Univerzity Karlovy v Praze. Kniha se skládá z 24 studií, které se zaměřují na změny v hodnotách během
procesu transformace v postkomunistických zemích a obecně na otázku hodnot, jejich chápání a výzkumu
stejně tak jako na jejich roli v procesech transformace a stratifikace.
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Methodology of Science. An Introduction
František Ochrana
Karolinum Press,
2012, Praha

Tato publikace pojednává o klíčovém problému metodologie věd. K vědecké metodologii je přistupováno
jako k teorii vědeckých metod, vědeckých postupů, metod využívaných ve výzkumu a v konstrukci teorií.
Analyzuje roli explanace a predikce ve vědeckém výzkumu a roli narativů v sociálních vědách.

Social policy and citizenship: the changing landscape
Evers, Adalbert - Guillemard, Anne-Marie,
Oxford University Press,
2012, Praha

Reprezentativní publikace je založena na juxtapozici práv sociálního občanství na jedné straně a konkrétní
sociální politiky na straně druhé v mezinárodním kontextu. Kapitola analyzuje čtyři diskursy (akademický,
politický, administrativní a občanský) na toto téma v České republice mezi lety 1992 a 2010. V tomto období
se pozornost věnovaná problematice sociálních práv podstatně nezvýšila. Diskursy se odehrávaly typicky v
izolovaných paralelních epistemických komunitách, ať už vymezených jak uvedeno výše či ideologicky.
Efektivní překonání bariér se vyskytlo mezi těmito sektory jen zřídka, a mezi ideologickými proudy už vůbec
ne.

Politika a politický marketing
Bohumír Štědroň, Martin Potůček, Vladimír
Prorok, Jakub Landovský a kol.
C. H. BECK
2013, Praha

Politická věda a politický vývoj jsou relativně mladé disciplíny a jejich současná podoba navazuje na rozvoj
přírodních a technických věd v kontextu dynamických společenských změn vyvolaných technologickými
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inovacemi. Publikace pokrývá řadu oblastí, ke kterým patří souvislosti mezi politikou, politologií, politickým
marketingem a lobbingem. Případové studie se týkají parlamentních voleb v roce 2010, senátorských voleb
v roce 2012 a přímé volby prezidenta v roce 2013.

Metodologie sociálních věd
František Ochrana
Nakladatelství Karolinum
2013, Praha

Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Zkoumá problém srovnatelnosti a
nesrovnatelnosti přírodních a sociálních věd. Podstata problému spočívá v hledání odpovědi, zda sociální
vědy a přírodní vědy mohou používat tytéž metody a procedury. Autor rozvíjí koncept historického času a
narace. Výchozím bodem je tzv. idea možného světa a retrográdní analýza.

Gendering Family Policies in Post-Communist Europe: A Historical-Institutional Analysis
Steven Saxonberg
Palgrave Macmillan
2014, New York

Za použití historicko-institucionální perspektivy tato podrobná a přesvědčivá studie srovnává a dává do
kontrastu rodinné politiky v postkomunistických zemích střední a východní Evropy. S konkrétním odkazem
na Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko zkoumá rodinné politiky v postkomunistické Evropě a
analyzuje, jak se tyto politiky vyvíjely a jak ovlivnily genderové vztahy v zemích, kde byly zavedeny.
Statistická analýza dat z mezinárodního šetření stejně jako 100 rozhovorů s tvůrci politiky, státními
úředníky, občanskými aktivisty a řediteli veřejných a soukromých mateřských škol z každé ze zmíněných
zemí podávají velmi potřebné aktuální informace o stavu genderové rovnosti v postkomunistických zemích
střední a východní Evropy tím, že poskytují empirická data o ženských organizacích, proměnách v postojích
veřejnosti a ve vývoji politik. Kniha také přispívá k diskursu o historickém a feministickém institucionalismu
výzkumem interakcí mezi institucionálním vývojem a postoji tvůrců politik, neziskových organizací a
společnosti jako celku. Jako takový je tento text základní četbou pro studenty a vědce zabývající se
genderem, politikou a sociální politikou v postkomunistické Evropě.
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Methodology of Social Sciences
František Ochrana
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? Tato publikace usiluje o
nalezení odpovědí na tuto i další otázky a vytvoření možných východisek pro jejich řešení.

Inventura předsudků
Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek
Academia
2017, Praha

Kniha je hlavním shrnujícím výsledkem projektu, jenž zkoumá předsudky v české společnosti. Soustřeďuje se
zejména na postoje vůči třem vybraným marginalizovaným skupinám: lidem bez domova,
cizincům/imigrantům a Romům jako třem příkladům „jinakosti“ v české společnosti. Teoretický rámec
publikace vychází z konceptů G. W. Allporta a jeho následovníků, nejvíce pozornosti je věnováno
analytickým kapitolám, které se zabývají různými dimenzemi postojů vůči jmenovaným skupinám tak, jak se
ukazují v kvantitativních i kvalitativních výzkumech.
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Studie CESES
CESES od roku 2003 vydává pracovní sešity nazvané Studie CESES / CESES Papers.
Studie mají sloužit především k prezentaci textů pracovníků CESES, které nebyly dosud uveřejněny v
publikacích Centra nebo byly uveřejněny pouze ve zkrácené podobě.
Studie vychází v českém nebo anglickém jazyce v těchto tematických řadách - Analytik, Praktik, Metodolog a
Teoretik.
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