
 
 

 

V rámci oslav 30. výročí založení FSV UK a 20. výročí svého založení si vás  
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK  

dovoluje pozvat na sympózium 

 
 

ČESKÁ SPOLEČNOST PO TŘICETI LETECH 
 

Fakulta sociálních věd vznikla ve stejném roce, v němž se konaly první svobodné volby a rozbíhaly se 
zásadní politické, ekonomické a následně i sociální proměny české společnosti. Po deseti letech bylo na 
její půdě ustaveno Centrum pro sociální a ekonomické strategie. V době vystřízlivění z prvního opojení z 
nově nabyté svobody a s uvědoměním si mnoha neřešených nebo jen nedostatečně zvládaných úloh ve 
veřejném prostoru – a s posláním rozvíjet teorii, metodologii a praxi zkoumání možných budoucností 
země a pomáhat vládě s uplatněním analýz a prognóz v řídící praxi.  
 
Na sympóziu chceme konfrontovat tehdy identifikované vývojové trendy, ohrožení, prioritní problémy, 
strategie a alternativní scénáře, s nimiž jsme vstupovali do málo prozkoumaného teritoria návratu k tržní 
ekonomice, politické demokracii a evropské integraci, se skutečným vývojem země (1. panel). Navážeme 
vymezením bariér, které brání širšímu uplatnění strategické dimenze řízení v životě země, tomu, proč se 
nedaří plnit a realizovat stanovené cíle a vize (2. panel). 

 
Termín: 6. října 2020, 9:00 – 11:30 hodin 

Sympózium proběhne online.  
 
PROGRAM 
  
09:00-09:15 Úvod 
  
09:15-10:15 Panel 1. Jak jsme si představovali budoucnost před 30 a 20 lety? Co z toho 

se naplnilo? Co nikoli? 

 Moderátor: Arnošt Veselý, CESES FSV UK 
 Panelisté:  

 Pavol Frič, CESES FSV UK 
 Jana Marková, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 
 Martin Potůček, CESES FSV UK 
  
10:15-10:30 Přestávka 
  
10:30-11:30 Panel 2. Jaká je role strategického řízení dnes? Proč se nám nedaří naplnit 

cíle, které si stanovíme? 

 Moderátor: Martin Potůček, CESES FSV UK 
 Panelisté: 
 Věra Karin Brázová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 Michal Pazour, Technologické centrum AV ČR 

 Arnošt Veselý, CESES FSV UK 
  
  

V případě vašeho zájmu o účast se můžete připojit na: 
https://cesnet.zoom.us/j/93432985339?pwd=N1AvZzVXRVdYbTRqa05TSUFLencxQT09 

https://cesnet.zoom.us/j/93432985339?pwd=N1AvZzVXRVdYbTRqa05TSUFLencxQT09

