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Rozhovor pro časopis Veřejná správa
V čísle 25.-26. časopisu Veřejná správa byl na stranách 26-28 publikován rozhovor vedoucího CESES Martina Potůčka
s redaktorkou Zuzanou Pacinovou na téma "  Chudoba je problém bohatých ".

Podkladové materiály k Metodice posílení
analytických,koncepčních a implementačních kapacit
strategického řízení v krajích
Zveřejňujeme podkladové materiály k Metodice posílení analytických,koncepčních a implementačních kapacit
strategického řízení v krajích. Tato Metodika byla zpracována v rámci projektu „Posílení analytických, koncepčních a
implementačních kapacit strategického řízení na úrovni krajů“ (reg. č. TD010059), který byl  řešen s finanční podporou
TA ČR.
  Podklady zde.

Omluva
V neděli dne 24. 11. 2013 od 21:30 hod. měl Martin Potůček podle sdělení redakce
stanice ČT 1 vystoupit v pořadu "168 hodin" na téma "Chudoba v Česku".
Nestalo se tak, přičemž o vypuštění příslušné části tohoto pořadu
nebyl nikým ze stanice ČT 1 informován. Omlouvá se proto všem, kteří byli
takto bez jeho přičinění dezinformováni.

Kolokvium Koncipování budoucnosti v Evropě ´13, VŠE, 21. -
22.11.2013
Dovolujeme si vás pozvat na futurologické kolokvium Koncipování budoucnosti v Evropě ´13, které pořádá Občanská
futurologická společnost ve spolupráci s CESES FSV UK a dalšími partnery.
  Pozvánka

Chudoba v České republice - konference v Senátu
(12.11.2013)
Dne 12. 11. 2013 se Martin Potůček zúčastnil na půdě Senátu Parlamentu ČR konference "Chudoba v České republice".
Vystoupil zde s příspěvkem "  Chudoba a veřejná politika ". Od 13:30 dále odpovídal na dané téma v přímém přenosu
na stanici ČT 24.
  Záznam na ČT24  (minutáž 2:00-8:00)

Fotosoutěž 2013
Prof. Martin Potůček vyhlásil fotosoutěž na výzdobu prostor pracoviště CESES. Téma a podmínky naleznete v   příloze .

Rozhovor v pořadu Leonardo - stanice ČRo Plus (5.11.2013)
Dne 5.  11. 2013 od 16:10 hod. vystoupil Martin Potůček v pořadu Leonardo na stanici ČRo Plus v rámci celotýdenního
projektu "Česko 2023". Tématem rozhovoru budou sociální a ekonomické reformy, vývoj naší politické kultury, rodiny,
aktivity občanského sektoru jako například iniciativa "Rekonstrukce státu..."
  Záznam rozhovoru

Stěhování za prací - stanice Český rozhlas Plus (30.10.2013)

http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_rubberdoc&amp;amp;view=doc&amp;amp;id=582&amp;amp;format=raw
CESES-355.html#1
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058271112/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3000096
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Dne 30. 10. 2013 diskutoval Martin Potůček s ekonomem Danielem Münichem a s redaktorkou Patricií Strouhalovou na
stanici Český rozhlas Plus v pořadu "Pro a proti" na téma   "Stěhování za prací" .

Stát na šikmé ploše - stať v Literárních novinách
Literární noviny uveřejnily Martinovi Potůčkovi na stranách 10 a 11 čísla 44. v rubrice "Civilizace" jeho stať "Stát na
šikmé ploše".

Nálada ve společnosti po volbách - stanice ČT 24 (30.10.2013)
Dne 30. 10. 2013 vystoupil Martin Potůček spolu se sociologem Stanislavem Bilerem v ranní diskusi Studia 6
zpravodajského kanálu ČT 24 "  Nálada ve společnosti po volbách ".

Stanice Český rozhlas Plus - pořad "Hovory"
V pátek dne 18. 10. 2013 na stanici Český rozhlas Plus v pořadu Jany Šmídové "Hovory" odpovídal Arnošt Veselý na
její otázky ohledně kompetencí dospělých, zjistěných ve výzkumu PIAAC. Záznam je dostupný   zde .

Vědecká konference "Krízová a pokrízová adaptácia - nové
výzvy pre ekonomickú vedu"
Ve dnech 4. a 5. září se zúčastnil vedoucí CESES Martin Potůček mezinárodní vědecké konference "Krízová a pokrízová
adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu", konané Ekonomickým ústavem SAV při příležitosti 60. výročí jeho
založení ve Smolenicích, Slovensko. Přednesl zde referát na téma "  Zachraňme stát! "

MŠMT informuje o vyhlášení programů COST, KONTAKT,
EUPRO, EUREKA a INGO
Podrobné informace a formuláře:   zde
Termín oddělení vědy: 26. srpna 2013

Rozhovor na téma vládní krize - server IHNED.cz (20.6.2013)
Na serveru IHNED vyšel 20. 6. rozhovor na aktuální téma vládní krize:"Vláda Němcové by byla udržovací, tvrdí Potůček.
Premiérka ODS k lepším výsledkům nepomůže".
  Odkaz

Nový blog: "Budou předčasné volby? Ano. Ale co dál?"
Na serveru Aktualne.cz publikoval vedoucí CESES Martin Potůček blog na téma   "Budou
předčasné volby? Ano. Ale co dál?" .

Konference o veřejné politice v  Grenoblu, Francie
(26.-28.6.2013)
Ve dnech 26.-28. 6. 2013 se prof. Martin Potůček spolu s dalšími kolegy z FSV UK zúčastní první celoevropské 
konference o veřejné politice v  Grenoblu, Francie . Martin Potůček zde přednese příspěvek na téma "  A holistic approach
to social forecasting. Theories,  methods, applications. ".

Pořad "Pro a proti" - Rádio Plus (4.6.2013)
V úterý 4. 6. od 21:10 do 22 hodin vystoupil vedoucí CESES Martin Potůček v pořadu
Rádia Plus "Pro a proti" na téma "Spořit ve druhém pilíři, nebo nespořit?" To je otázka, kterou si musí lidé starší 35 let
vyřešit do konce června. Zatím je zájem o druhý pilíř důchodové reformy mizerný. Původně vláda počítala s tím, že do
druhého pilíře do konce června vstoupí až 750 tisíc lidí, zatím jich je ale asi jen 50 tisíc. Kde se

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/213411010101030/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/213411010101030/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2989778
http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=507&format=raw
http://www.msmt.cz/vyzkum/verejne-souteze-a-vyzvy-ve-vavai
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-60100720-vlada-nemcove-by-byla-udrzovaci-tvrdi-potucek-premierka-ods-k-lepsim-vysledkum-nepomuze
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php?itemid=20210
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php?itemid=20210
http://www.icpublicpolicy.org/
http://www.icpublicpolicy.org/IMG/pdf/panel_42_s1_potucek.pdf
http://www.icpublicpolicy.org/IMG/pdf/panel_42_s1_potucek.pdf
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stala chyba a má smysl vstupovat někam, co očekávaný vítěz parlamameních voleb - sociální demokracie - hodlá zrušit.
Redaktorka Renata Kalenská se na to ptala také prezidenta Asociace penzijních fondů a šéfa
Penzijního fondu ČSOB Stabilita Karla Svobody.
  Záznam v archivu ČRO

Vyšla nová publikace
Politika a politický marketing
Bohumít Štědroň, Martin Potůček, Vladimír Prorok, Jakub Landovský a kol.Praha, C.H.
Beck, 2013
ISBN 978-80-7400-448-3

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 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.

Martin Potůček : Případová studie 3 Senátní volby ve volebním obvodu 23 v roce 2012
v ČR (str. 163-176)

Diskusní večer "Krize a vize demokracie" (18.5.2013)
Proběhl diskusní večer "Krize a vize demokracie", který se konal v sobotu 18. května 2013 od 19:30 v Divadle KAMPA,
Nosticova 2a, Praha 1.
  Pozvánka

Nový blog: "Lidové noviny jako rádio Jerevan"
Na serveru Aktualne.cz publikoval vedoucí CESES Martin Potůček blog na téma   "Lidové
noviny jako rádio Jerevan" .

Európa 2038. Alternatívne scenáre ekonomického,
politického a spoločenského vývoja
Setkání s Ivanem Klincem na téma "Európa 2038. Alternatívne scenáre ekonomického, politického a spoločenského
vývoja" se uskutečnilo 14. 5. 2016 od 16 hodin na VŠE v Praze, v zasedací místnosti Národohospodářské fakulty, č.
NB 350 (nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Nová budova, 3. patro).
  Pozvánka  (pdf)

Devět let České republiky v Evropské unii – a jak dále?
Dne 6. 5. 2013 proběhla konference na téma "Devět let České republiky v Evropské unii – a jak dále?"
Místo konání: Aula Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, I.patro
Malostranské nám. 25, Praha 1
  Pozvánka  (pdf)
  Martin Potůček, vedoucí CESES
  Jan Mládek, předseda družstva Fontes Rerum
  Michal Mejstřík, IES FSV UK

Upozornění
Upozorňujeme, že korespondenční adresa na CESES je:

CESES FSV UK

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2902100
CESES-458-version1-krizeavizepozvanka.jpg
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php?itemid=19862
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php?itemid=19862
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Smetanovo nábřeží 6
110 00 Praha 1

Nový blog: "Jsou čeští živnostníci parazité?"
Na serveru Aktualne.cz publikoval vedoucí CESES Martin Potůček blog na téma   "Jsou
čeští živnostníci parazité?" .

Český rozhlas Vltava - pořad Čajovna
Co změníš kliknutím? O virtuálním aktivismu a virtuálním dobrovolnictví se sociologem Martinem Vávrou, Pavlem
Šeberou (Adato Paradigma), Janem Böhmem (kliktivisti.cz) a Petrem Soběslavským (Um sem um tam). Moderuje Iva
Jonášová.   Odkaz .

Nedostatek politických osobností není jen český problém
"Nedostatek politických osobností není jen český problém" je název
rozhovoru, který poskytl Martin Potůček redaktorovi E12 Petru Horkému a který
vyšel v rubrice Hydepark dne 16. 2. 2013:   Odkaz .

ČT 24 - HISTORIE CS - "Spravedlivá společnost" (23.2.2013)
V sobotu 23.2. vystoupil vedoucí CESES Martin Potůček v pořadu  "Historie CS" na téma
"Spravedlivá společnost" (  stanice ČT 24, 21:05-21:57 ). Opakování pořadu na stejné stanici
v sobotu 2. 4. (13:05-13:57).

Amnestie z pohledu sociální a veřejné  politiky
Nabízíme záznam přednášky Anny Šabatové a Martina Potůčka "Amnestie z pohledu sociální a veřejné politiky",
přednesenou 28.1. 2013 od 18 do 19:35 min. na ČT 24:   Odkaz

Český rozhlas 1 - Radiožurnál (26.1.2013)
Dne 26. ledna 2013 od 15 do 16 hodin komentoval prof. Martin Potůček na stanici Radiožurnál -
Český rozhlas 1 vyústění prezidentských voleb. Diskusi vedl redaktor Martin Veselovský a spolu
se profesorem se k postupně zveřejňovaným aktuálním výsledkům vyjadřovali petr Nováček a
Ondřej Kundra:   Odkaz.

Mezigenerační soužití – solidarita nebo konflikt (30.1.2013)
Dovolujeme si vás pozvat na kolokvium s účastí vedoucího CESES prof. Martina Potůčka pořádané Českou
křesťanskou akademií.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php?itemid=19664
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php?itemid=19664
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2844837
http://euro.e15.cz/hyde-park/rozhovory/martin-potucek-v-cesku-schazi-silne-osobnosti-ukazaly-volby-957505
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/213452801400007/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/212714-prednaska-uk-na-webu-amnestie-z-pohledu-socialni-a-verejne-politiky/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2815915
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Kolokvium se bude konat ve středu 30. ledna 2013 od 18 hodin v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49, Praha 2).
  Pozvánka ke stažení


