Co se dělo v roce 2012

Růst populace - diskuse (31.12.2012)

Sociologické, energetické a další souvislosti
Jaké jsou scénáře růstu populací? Kde lidí přibývá a kde ubývá?
Jak rostou lidské požadavky? Co čeká Česko?
Kdo se tím zabývá? Jaká se nabízejí řešení?
Záznam diskuse vysílala stanice Český rozhlas Leonardo v pondělí 31. prosince 2012 od 14 hodin.
Hosté:
Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK
Doc. PhDr. Vladimír Prorok, Katedra práva a veřejné správy Fakulty sociálních studií VŠFS
Záznam diskuse.

Český rozhlas 6 - Pořad Studio STOP - diskuse (27.12.2012)

Dne 27. 12. 2012 od 22:10 na stanici Český rozhlas 6 v pořadu Studio STOP diskutoval Martin Potůček s redaktory
Janou Šmídovou a Petrem Holubem o krizi české společnosti a českého státu a o tom, jaké cesty z ní se nám nabízejí.
Audio záznam diskuse.

Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. zemřel

V neděli 16. září 2012 zemřel nestor české sociologie a jedna z jejich největších osobností současné evropské
sociologie, prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
Narodil se v roce 1928 v Ostravě, byl jedním z posledních absolventů oboru sociologie a filozofie na Filozofické fakutlě
UK v Praze po druhé světové válce, takže mezi jeho učiteli byli Josef Král, J.B.Kozák, Jan Patočka, Zdeněk Ulrich a
další. Celý život se zabýval problematikou prostoru a společnosti. Mezi dnes už klasická díla české sociologie patří jeho
publikace ze šedesátých let minulého století (Sociologie města, Sociologie bydlení) a řada studií k této problematice.
Opíral se především o práce Maxe Webera, takže nikdy nebyly jeho texty pouze úzce zaměřené na daný předmět,
ale kladly si meritorní otázky po obsahu a pochopení sociálních vztahů a procesů a po smyslu a zaměření sociálních
věd. Je proto samozřejmé, že dlouhá léta (do šedesátých let a pak znovu po roce 1970) byl vlastně mimo oficiální
sociologickou obec. Dlouhodobě spolupracoval s demografy, urbanisty a architekty (především ve Výzkumném ústavu
výstavby a architektury) a představoval záruku nejednostranného vidění zkoumaných témat. Po roce 1989 působil na
Fakultě architektury ČVUT, v letech 1990 – 1992 se stal ředitelem Sociologického ústavu Akademie věd, získal profesuru
na Přírodovědecké fakultě UK a později se stal také předsedou Evropské sociologické společnosti. S přítelem Ernestem
Gellnerem byl jednou ze zakladatelských osobností Středoevropské univerzity v Praze a stal se jejím ředitelem. Učil na
ní ještě i v Budapešti a Varšavě. V posledních letech intenzivně spolupracoval s Centrem pro sociální a ekonomické
strategie při Fakultě sociálních věd UK, včetně řízení rozsáhlého projektu věnovaného sociální soudržnosti. I přes
vážnou nemoc spoluorganizoval a aktivně působil ještě v letošním roce v přednáškovém cyklu o střední Evropě, ve
spolupráci s New York Univerzity v Praze.
Nelze v krátkém nekrologu ani vyjmenovat všechny podstatné aktivity prof. Musila. Je ale možné zdůraznit, že vždycky
spojoval snahu o profesní dokonalost s vědomím, že jí není možné dosáhnout bez osobnostního zaujetí, vědecké
korektnosti a slušnosti. Byl velkým vzorem pro řadu mladších spolupracovníků. Právě pro svou hlubokou znalost,
korektnost, porozumění a otevřenost vůči novému a dobrou vůli při pomoci ostatním.
Budeme na něj vzpomínat a porovnávat svá usilování s jeho životem a dílem. Kéž bychom se mu mohli alespoň přiblížit!
Parte
Blog Martina Potůčka k úmrtí.

Na vládní reformy doplácejí více ženy

Dovolujeme si Vás upozornit na blog prof. Martina Potůčka, který publikoval dne 20.6.2012 na téma "Na vládní reformy
doplácejí více ženy".
blog.aktualne.centrum.cz
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Český rozhlas 2 Radiožurnál - Za přežití seniorů

Dne 30. 5. 2012 v pořadu Českého rozhlasu 2 Radiožurnál Ozvěny dne diskutoval prof. Martin Potůček s
šéfredaktorem časopisu Euro Pavlem Páralem o důvodech, které vedly ke svolání demonstrace důchodců "Za přežití
seniorů."
Záznam zde (minutáž 10 - 18)

ČT2 - Osobnost na dvojce - nevšední myšlenky pro všední
den

Dne 27. 5. v 8:30 vystoupil prof. Martin Potůček v pořadu ČT 2 "Osobnost na dvojce - nevšední myšlenky pro
všední den."
ČT2

Nezaměstnanost je sociální zlo

Prof. Martin Potůček se zúčastní veřejné diskuse k návrhům ČSSD pro boj s nezaměstnaností, která se uskuteční v
Kulturním domě Krakov, Těšínská 600, Praha 8 (sídliště Bohnice) ve čtvrtek 24. 5. 2012 od 17 do 18:30 hodin.
Pozvánka

Mütter haben keine Alternativen

Dovolujeme si vám nabídnout článek prof. Martina Potůčka, který vyšel ve 20. čísle týdeníku Prager Zeitung dne 17.
5. 2012 pod titulem "Mütter haben keine Alternativen".
Mütter haben keine Alternativen

Nezaměstnanost a jak jí čelit

Dne 14.5.2012 se prof. Martin Potůček zúčastnil panelové diskuse na téma "Nezaměstnanost a jak jí čelit". Diskusi
pořádala ProAlt – Pražská škola alternativ.

Sociální služby - otloukánek politiků a úředníků

Dne 11.5.2012 proběhla další přednáška prof. Martina Potůčka na téma " Sociální služby - otloukánek politiků a
úředníků". Přednáška je součástí cyklu, který připravuje ve spolupráci s Domovem pro seniory SLUNEČNICE.
Pozvánka

Pozvánka na seminář

Dovolujeme si vás pozvat na seminář "Státní správa v měnící se společnosti", který proběhne dne 22.5.2012 v
hlavním sále Senátu Parlamentu ČR od 8.30 - 13.30 hodin.
Program
Vaši účast potvrďte nejpozději do 18. 5. 2012 (pátek) na e-mail: kortusova@fsv.cuni.cz
Při vstupu do prostor Senátu ČR je nutné předložit identifikační doklad (občanský průkaz nebo pas).

ČT1 - "168 hodin"

Prof. M. Potůček vystoupil dne 6.5.2012 0od 20.30 hodin v publicistickém pořadu ČT 1 "168 hodin" věnováném
rostoucím voličským preferencím KSČM.
"168 hodin" - vystoupení M. Potůček

Bude Fiala lepším ministrem než poradcem?

Prof. Martin Potůček zveřejnil na blog.aktuálně.cz nový blog na téma "Bude Fiala lepším ministrem, než poradcem?"
blog.aktuálně.cz

Konflikt generací - mladí proti starým?

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku prof. Martina Potůčka na téma "Konflikt generací - mladí proti starým?",
která proběhne dne 13.4.2012 od 13.30 hodin v Kulturním sále Domova pro seniory Slunečnice, Na Hranicích 674/18,
181 00 Praha 8 - Bohnice.
Přednáška je součástí cyklu, který připravují ve spolupráci Domov pro seniory SLUNEČNICE a prof. Martin Potůček.
Můžete se těšit na další témata:
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27.4.2012 - Prospívají zdravotnické reformy zdraví?
11.5.2012 - Sociální služby - otloukánek politiků a úředníků.
22.6.2012 - Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?
Pozvánka

Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?
Dovolujeme si Vám nabídnout powerpointovou prezentaci z přednášky prof. Martina Potůčka
tomu, aby sloužili veřejnosti?

Jak politiky přimět k

blog.aktuálně.cz - Jak jsem zpíval ve Sboru Drábkových
otroků
Upozorňujeme na nový blog prof. M. Potůčka "Jak jsem zpíval ve Sboru Drábkových otroků"

Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku "Jak politiky přimět k tomu, aby sloužili veřejnosti?", která se uskuteční v úterý
27. 3. 2012 od 17 hodin v Malém sále Městské knihovny, Mariánské náměstí 1, Praha 1.
Pozvánka na přednášku

Radiožurnál - Ozvěny dne

V pořadu Radiožurnálu ČRo 1 "Ozvěny dne" dne 13. 3. 1012 od 18.10 hodin diskutoval prof. Martin Potůček s
místopředsedkyní rozpočtového výboru sněmovny Helenou Langšádlovou o tom, zda stát, jak chce prosadit ministr
práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, může skutečně ušetřit miliardy na sociálních dávkách tím, že bude přísněji
kontrolovat, kdo na ně má nárok.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2579677"

Studio ČT24

Dne 12. 3. 2012 prof. Martin Potůček vystoupil v pořadu "Studio ČT 24" od 17.35 do 17.46 a v odpovědích na otázky
redaktora kriticky reagoval na čerstvé prohlášení premiéra ČR Petra Nečase o tom, že valorizace důchodů by se v
budoucnu mohla vázat na vývoj příjmů důchodového účtu." Ke stažení zde:
http://www.ceskatelevize.cz

Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu

Na pozvání předsedkyně vlády Slovenksé republiky paní prof. PhDr. Ivety Radičové, CSc. se dne 6. března v Bratislavě
zúčastní prof. Martin Potůček konference "Od krízy dovery k otvorenému vládnutiu". V panelu "Výzvy rozvoja
občianskej spoločnosti na Slovensku" se bude věnovat vývoji občanské společnosti v České republice.

Sociální služby: otloukánek politiků a úředníků

Dovolujeme si vám nabídnot powerpointovou prezentaci z přednášky prof. Martina Potůčka, který v rámci cyklu "Jiné
pohledy na současnost" proběhl dne 5.3.2012 od 17.00 hodin v malém sále Městské knihovny v Praze na téma
"Sociální služby: otloukánek politiků a úředníků".
Pozvánka
Powerpointová prezentace Sociální služby: otloukánek politiků a úředníků

Potřebujeme vizi a strategie!

Dovolujeme si vám nabídnout powerpointovou prezentaci z přednášky prof. Martina Potůčka "POTŘEBUJEME VIZI A
STRATEGIE!", která byla součástí programu NOCI UNIVERZIT v rámci TÝDNE NEKLIDU VYSOKÝCH ŠKOL. Proběhla
dne 28. února 2012 od 20.45 hod. v posluchárně 300, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2,
Praha 1.
Potřebujeme vizi a strategie.ppt
Studenti nejsou paraziti, znělo večerem
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