fondů EU:
>	6. a 7. rámcový program;
> OP Praha Adaptabilita.
Řadu menších projektů financují naši zahraniční partneři a spolupracující instituce:
> The School of Public Health, University of California in Berkeley;
> The European Movement, Greece.
Do budoucna chceme zvyšovat podíl poradenských
a vzdělávacích aktivit na našich celkových příjmech.

Naši zahraniční partneři
>		Network of Institutions and Schools of Public

Administration in Central and Eastern Europe
(NISPAcee), Bratislava, Slovensko;
>	National Association of Schools of Public Affairs
and Administration (NASPAA), Washington, USA;
>	University of California, Berkeley, USA;
> Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW
Berlin), Německo;
> Wissenschaftszentrum Für Sozialforschung,
Berlín, Německo;
>	European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, Dublin, Irsko;
>	Konstanz Universität, Německo;
>	Výzkumná síť 6. rámcového programu EU
(CINEFOGO), Roskilde University, Dánsko;
> Friedrich Ebert Stiftung, Německo;
> The Centre for the Study of Global Governance,
London School of Economics, Velká Británie;
> a mnozí další.

Central European Journal of Public
Policy
Od roku 2007 vydáváme časopis Central European
Journal of Public Policy (www.cejpp.eu), 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.

Kontakty
Sídlo:
Celetná 20
116 36 Praha 1
Poštovní adresa:
CESES FSV UK
Smetanovo nábř. 6
110 01 Praha 1
Telefon: (+420) 224 491 493 sekretariát
Fax:
(+420) 224 227 950
web:
www.ceses.cuni.cz
e-mail: ceses@fsv.cuni.cz

Centrum
pro sociální
a ekonomické
strategie
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze

Naše poslání

Pro koho tu jsme

Jak to děláme

Centrum pro sociální a ekonomické strategie je interdisciplinární výzkumné a výukové pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných
budoucností a uplatnění analýz a prognóz v řídící
praxi. K plnění tohoto poslání:
>	identifikujeme klíčové problémy a rozvojové
priority ČR;
>	zpracováváme dílčí i souhrnné analýzy, scénáře,
vize a strategie sociálního, politického, environmentálního a bezpečnostního vývoje ČR v evropském a globálním kontextu;
>	rozvíjíme dialog s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, občanského sektoru i s občany;
>	vytváříme poznávací a metodické předpoklady pro
zkvalitňování strategického řízení země.

V naší činnosti převládají dvě základní orientace.
Jako akademická instituce se snažíme zprostředkovávat výsledky vědeckého výzkumu všem zájemcům.
Podstatná část našich publikací je proto určena široké
veřejnosti se zájmem o budoucnost České republiky
a Evropy. Nabízíme však také velmi konkrétní expertní výstupy a služby věcné nebo metodologické povahy
pro takové organizace, které ve své činnosti uplatňují
střednědobé a dlouhodobé výhledy.

Náš přístup zakládáme na spolupráci zkušených
a začínajících výzkumníků z řady oborů společenských věd od sociologie přes demografii po ekonomii
a politologii. Abychom kvalitně naplňovali naše poslání, spolupracujeme s předními odborníky z praxe.
Teoretické a metodologické ukotvení interdisciplinárního přístupu ke zkoumání společnosti nám poskytuje obor veřejná a sociální politika s důrazem na
analytickou přesnost, empirickou evidenci a praktické
využití. Výzkum a pedagogickou činnost propojujeme
účastí pracovníků CESES na výuce tohoto oboru na
magisterském i doktorském stupni a oboru bezpečnostní studia na magisterském stupni.

Co jsme
Vznikli jsme v říjnu 2000 na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze. Jako interdisciplinární
výzkumný „think-tank“ spolupracujeme s mnoha
dalšími pracovišti a institucemi v České republice i ve světě. Našimi partnery jsou mezinárodní
organizace, zahraniční vysoké školy a výzkumná
pracoviště. Navázali jsme kontakty s vládou ČR,
oběma komorami Parlamentu ČR, s představiteli
odborné veřejnosti, občanského života i s médii.
Svým profilem a zaměřením zaplňujeme dosud bílé
místo ve struktuře společenskovědních pracovišť
v ČR. Naše centrum, které od jeho založení vede
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc., disponuje
24členným výzkumným týmem.

Mezi naše hlavní cílové skupiny patří:
> veřejná správa;
> politické strany;
> mezinárodní instituce;
> výzkumné a vzdělávací instituce;
>	nestátní neziskové organizace, odbory,
profesní komory;
>	podniky;
>	média.

Co děláme
Jsme pracoviště, které provádí kvalitní orientovaný
sociálněvědní výzkum. Od založení v roce 2000 se
postupně rozšiřoval náš výzkumný záběr a také výrazně vzrostl počet členů týmu. V současné době pokrývají hlavní výzkumné aktivity CESES tyto oblasti:
> vládnutí, veřejná správa a veřejný sektor;
>	vzdělávací politika, politika výzkumu a vývoje,
lidský a sociální kapitál;
>	konkurenceschopnost ekonomiky;
>	bezpečnost a zahraniční politika;
>	populační vývoj;
>	kvalita a udržitelnost života;
>	evropská integrace;
>	koncepty modernizace;
>	sociální soudržnost, kulturní a národní identita;
> výzkum hodnot.

Uplatňováním zahraničních i domácích teoretických
poznatků a zkušeností z praxe se pokoušíme podporovat a kultivovat tvorbu a realizaci veřejných politik
podle podmínek a potřeb České republiky. Kritérii pro
tyto naše snahy je kvalita a udržitelnost života.
Naši činnost charakterizuje:
>	věcné uvažování o problémech a příležitostech ČR
podložené empirickou evidencí;
>	orientace na budoucnost vycházející ze znalosti
dlouhodobých trendů;
>	tvořivé hledání souvislostí mezi oblastmi často
uměle oddělovanými;
>	uvažování v širším kontextu Evropy a světa;
>	snaha o srozumitelný výklad pro laickou veřejnost
tam, kde je to možné a žádoucí.

Kdo nás financuje
Většinu finančních prostředků získáváme z projektů,
které byly přijaty ve výběrových řízeních národních
programů na podporu vědy:
>	Výzkumný záměr FSV a FF UK;
>	Národní program výzkumu II (koordinace MŠMT);
>	MV ČR, GŘ HZSČR - IOO Lázně Bohdaneč.
Rostoucí podíl prostředků získáváme ze zdrojů a 	

Our Sources of Funding

Central European Journal of Public

Most of our funding is obtained on the basis of our
projects selected for tenders for national programs in
support of science:
> Institutional support for Faculty of Social Sciences
and Faculty of Philosophy and Arts, Charles University research project;
> National Research Program II;
> Population Protection Institute, Ministry of Interior - General Directorate of FRS CR.
Ever more means keep reaching us from the EU funds
and resources:
> Sixth and Seventh Framework Program;
> Operational Programme Prague - Adaptability.
Foreign partners and cooperating institutions finance
many of our minor projects:
> The School of Public Health, University of
California at Berkeley;
> The European Movement, Greece.
Our intention is to increase the share of advisory and
educational activities in the overall volume of our
income.

Policy

Our International Partners
>	NISPAcee, Bratislava, Slovakia;
>	NASPAA, Washington, USA;
>	University of California, Berkeley, USA;
> Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW
Berlin), Germany;
> Wissenschaftszentrum Für Sozialforschung,
Berlinn, Germany;
>	European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, Dublin, Ireland;
>	Konstanz Universität, Germany;
>	Research Network of the EU 6th Framework Program, (CINEFOGO), Roskilde University, Denmark;
> Friedrich Ebert Stiftung, Germany;
> The Centre for the Study of Global Governance,
London School of Economics, UK;
> and many others.

The Central European Journal of Public Policy is a
peer-reviewed electronic journal published by CESES
in English twice a year. The aim of the CEJPP is to provide academic scholars and professionals in different
policy fields with the latest theoretical and methodological advancements in public policy supported by
sound empirical research. It is a multi-disciplinary
and public problems oriented journal which attempts
to find a balance between description, explanation
and evaluation of public policies and that encourages
a wide range of social science approaches, both qualitative and quantitative. Although the journal focuses
primarily upon Central Europe, relevant contributions
from other geographical areas are also encouraged
in order to enhance public policy research in Central
Europe. Journal website: www.cejpp.eu.

Contact Us
Place of residence:
Celetná 20
116 36 Prague 1
Czech Republic
Postal address:
CESES FSV UK
Smetanovo nábřeží 6
110 00 Prague 1
Czech Republic
Telephone: (+420) 224 491 493 Secretariat
Fax:
(+420) 224 227 950
web:
e-mail:

www.ceses.cuni.cz
ceses@fsv.cuni.cz

Center for Social
and Economic
Strategies
Faculty of Social Sciences
Charles University in Prague
Czech Republic

Our Mission

Our Clients

Our Approach

The Center for Social and Economic Strategies is an
interdisciplinary research and education unit engaged
in the development of theory, methodology and practice of exploring possible futures, and the application
of analyses and forecasts in decision making. For this
purpose, CESES
> identifies the key problems and development priorities of the Czech Republic;
> provides partial and comprehensive analyses,
scenarios, visions and strategies of the social,
economic, political, environmental and security
development of the Czech Republic in a European
and global context;
> promotes dialogue between experts, politicians,
civil servants, civil sector activists, as well as individual citizens;
> provides cognitive and methodological provisions
so as to help improve the strategic governance of
the country.

Two key orientations shape all our activities. Being an
academic institution, we aim to channel scientific-research outcomes to all those interested. Therefore, a
significant proportion of our publishing efforts should
address those members of the general public who care
about the future of the Czech Republic and Europe.
However, we also provide quite specific expert outputs of practical, as well as methodological, character
to organizations working with medium to long-term
prospects.

We build our approach on the cooperation of both
experienced and upstart researchers in a number of
social scientific fields, ranging from sociology and
demography right through to economics and political
sciences. We want to deliver quality, and that is why
we interact with prominent practical experts. Our interdisciplinary approach to social science is anchored,
both theoretically and in terms of methodology, in
the discipline of Public and Social Policy whereby
the emphasis is on analytical precision, empirical evidence and practical relevance. By the engagement of
our analysts as lecturers of MSc. and PhD. Public and
Social Policy Programmes, we interconnect research
and teaching.

Our Profile

Our Activities

We were established in October 2000 at the Charles
University in Prague, Faculty of Social Sciences. We
are an interdisciplinary research think-tank, and we
interact with many organizations and institutions in
and outside the Czech Republic. Our partners are international organizations, universities, and research
institutes. We have established contacts with the Government of the Czech Republic, both Houses of Parliament of the Czech Republic, scientists, civic activists
and the media. Because of our profile and orientation,
we aim to fill one blank space in the structure of social
science institutes of the Czech Republic.
Our team, led from CESES’ inception by Professor Martin Potůček, PhD., comprised of 24 researchers.

Our unit is engaged in target-oriented, social-science research of high quality. Both the scope of our
research work and the membership of our team have
expanded progressively since our foundation in 2000.
CESES currently conducts research work in the following areas:
> Governance, Public Administration and the Public
Sector;
> Education Policy, Research and Development
Policy, Human Resources and Social Capital;
> Economic Competitiveness;
> Security and Foreign Policy;
> Demographic Trends;
> Quality and Sustainability of Life;
> European Integration;
> Modernization Concepts;
> Social Cohesion, Cultural and National Identities;
> Human Values.

Our chief target groups include:
> public administration;
> political parties;
> international institutions;
> research and educational institutions;
> NGOs, trade unions, professional associations;
> corporations;
> media.

By combining foreign and national theoretical findings and practical experience, we aim to support
and promote the formulation of public policies and
requirements of the Czech Republic. Quality and sustainability of life is the yardstick of our endeavours.
All we do has the following attributes:
> rational thought given to Czech Republic’s problems
and opportunities based on empirical evidence;
> future-oriented thinking stemming from the know
ledge of long-term trends;
> creative search for interdependencies between often
artificially sequestered areas;
> thinking in terms of a wider context of Europe and
the world;
> efforts to say it like it really is for the benefit of the
general public wherever applicable and desirable.

