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Profesor Martin Potůček vystoupil v pořadu 90´ na programu
ČT24

Dne 18. února 2020 od 20 hodin vystoupil Martin Poůček v diskuzi na téma zvyšování důchodů v pořadu 90´
zpravodajské stanice ČT24. O důchodech a jejich možném zvyšování diskutoval spolu s Milanem Píclem (ČSSD),
Tomášem Martínkem (Piráti) a Monikou Mrázovou (Sdružení podnikatelů a živnostníků).
Záznam diskuze je možné sledovat zde

Vedoucí CESES prof. A. Veselý získal cenu Nadace České
spořitelny

Ve čtrtek 23.1.2020 obdržel vedoucí CESES FSV UK profesor Arnošt Veselý cenu Nadace české spořitelny za významné
zásluhy o vzdělávání. Pan profesor vedl v minulém roce expertní tým Ministerstva školství, který se věnoval směřování
státní vzdělávací strategie do roku 2030. Gratulujeme!
Podrobněji o předávání cen zde na stránkách Nadace České spořitelny
Příspěvek z Facebooku z předávání cen nadace České spořitelny

Projekt Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve
veřejné správě

Projekt řešený v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA s finanční podporou TA ČR.
Stručná charakteristika projektu
Výstupy projektu:
VÝSLEDNÁ ZPRÁVA O KONÁNÍ KOLOKVIA „Možnosti a způsoby řešení návratu lidí bez domova do bydlení“, Praha,
CESES 31. 10 - 1. 11. 2019
Aplikace metody Tvorba vztahového rámce
Mediální analýza problematiky sociálního bydlení a lidí bez domova
PRUDKÝ, Libor. Řešení návratu lidí bez domova do bydlení. Fórum sociální politiky, 2019, 13 (5), 31-35. ISSN
1802-5854
POTŮČEK, Martin; SVOBODA, Radovan. Analýza vývoje legislativního rámce podpory návratu lidí bez domova do
bydlení. Fórum sociální politiky, 2020, 1, 18 – 24. ISSN 1802 – 5854.

Vystoupení prof. Martina Potůčka v diskuzi na ČT24

V pátek dne 10. ledna 2020 se profesor Martin Potůček zúčastnil diskuze v rámci pořadu "90" na zpravodajském
programu ČT24 na téma "Důchodová reforma 2020", a to spolu s předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody
profesorkou Danuší Nerudovou, předsedou Rady seniorů Zdeňkem Pernesem a hlavním ekonomem BH Securities
Štěpánem Křečkem.
Záznam diskuze možno sledovat zde

Účast prof. Martina Potůčka ve filmu "Soud nad českou
cestou"

Unikátní film "Soud nad českou cestou" režiséra Roberta Sedláčka kombinuje hraný dokument s výpověďmi odborníků
i zástupců veřejnosti v úlohách svědků i poroty. Byl natočen Českou televizí ke třicátému výročí sametové revoluce a
poprvé vysílán na stanici ČT2 ve středu 20. listopadu 2019 od 20 hodin. Prof. Martinu Potůčkovi v něm byla přisouzena
role předsedy poroty.
Více o filmu zde
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