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Článek prof. Martina Potůčka s názvem "Public Policy in
Troubled Waters"
Proč byla veřejná politika jako disciplína zaostávající za legitiním očekáváním občanů? Jaké jsou příčiny selhání vládnutí
na národní, evropské a globální úrovni? Prof. Martin Potůček nabízí odpověď na obě otázky ve stejnojmenné kapitole,
publikované v De Vries, M. S., Juraj Nemec, J., Junjan, V. (eds.): 2020. The Choice Architecture behind Policy Designs:
From Policy Design to Policy Practice in the European Integration Context. Bratislava: NISPAcee, pp. 51-56. ISBN
978-80-999390-1-2.

  PP in Troubled Waters_De Vries et al. 2020
Výzvy pro sociální, zdravotní a penzijní systém kvůli stárnutí společnosti

Výzvy pro sociální, zdravotní a penzijní systém kvůli stárnutí
společnosti
Ve čtvrtek 3. září se prof. Martin Potůček na Fóru rodinné politiky 2020, konaném tentokrát v Pardubicích, zúčastnil
diskuse na dané téma. Moderoval ji Daniel Prokop, účastnili se jí Danuše Nerudová, Zdeněk Pernes, Zdeňka Michálková
a Michal Pícl.

Průběh diskuse můžete zhlédnout   ZDE .
Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu Města a inkluzivní strategie „Podpora integrace migrantů na l

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu Města a
inkluzivní strategie „Podpora integrace migrantů na l
Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci projektu Města a inkluzivní strategie
„Podpora integrace migrantů na lokální úrovni“

čtvrtek 1. 10. 2020
Dům Nadace ABF, Václavské nám. 833, Praha 1

Podrobnější informace včetně možnosti registrace naleznete v   POZVÁNCE  a   PROGRAMU  i na facebooku   událost
na FB .  

Konference bude pro přihlášené streamovaná, pro osobní účast je počet míst omezen.
Sympózium Česká společnost po třiceti letech

Sympózium Česká společnost po třiceti letech
Dovolujeme si Vás pozvat na sympózium Česká společnost po třiceti letech, které bude probíhat v rámci oslav 30. výročí
založení FSV UK a 20. výročí založení CESES.

Akce proběhne online, a to 6. října 2020 od 9 hodin.

Více informací a odkaz pro připojení naleznete v pozvánce, která je ke stažení   ZDE.

Těšíme se na Vás!
Vedoucí CESES prof. A. Veselý získal cenu Nadace České spořitelny

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!

https://www.youtube.com/watch?v=iQ06ar_0_Kg&list=PLjhkhOhwlEfyf7tYR3Cogk9fTly6wYfSL&index=3
https://www.facebook.com/events/303098600986957
https://www.facebook.com/events/303098600986957
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  Podrobněji o předávání cen zde na stránkách Nadace České spořitelny
  Příspěvek z Facebooku z předávání cen nadace České spořitelny

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

http://www.nadacecs.cz/aktuality/2020
https://www.facebook.com/ceskasporitelna/posts/10157137116402956
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/220411058130110/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11918122061-soud-nad-ceskou-cestou/31929434015/

