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Poslání
Centrum pro sociální a ekonomické strategie je interdisciplinární výzkumné a
výukové pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných
budoucností a uplatnění prognóz v řídící praxi. Za tím účelem
⇒ identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority ČR v kontextu procesů
globalizace a evropské integrace;
⇒ zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře, vize a strategie sociálního,
politického, ekonomického, environmentálního a bezpečnostního vývoje ČR
v globálním kontextu;
⇒ vytváří poznávací a metodické předpoklady pro zkvalitňování strategického
řízení země;
⇒ rozvíjí dialog s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, občanského
sektoru i se samotnými občany.
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Úvodní slovo vedoucího pracoviště
Vážení přátelé dobré budoucnosti,
posláním Centra pro sociální a ekonomické strategie při
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy od samotného
jeho založení v roce 2000 je systematicky poznávat možné
budoucnosti naší země, identifikovat její ohrožení a
rozvojové příležitosti, koncipovat vize, strategie a scénáře
jejího budoucího vývoje.
V roce 2008 jsme nabídli odborné i občanské veřejnosti
další podněty k přemýšlení i k rozvíjení koncepčních a
produktivních veřejných politik. Nejdůležitější informace o
nich naleznete na následujících stránkách této zprávy, k
podrobnějším se dostanete na webové stránce našeho
pracoviště http://ceses.cuni.cz.
Naše publikace nacházejí cestu ke čtenářům jak v naší zemi, tak i za jejími hranicemi. Z těch
českých knih bych se zde rád zmínil o jedné, na níž jsme pracovali několik let a která opírá
naše prognostické úsilí o solidní teoretické základy. Vydali jsme ji v Sociologickém
nakladatelství a nazývá se Strategické volby pro Českou republiku – teoretická východiska.1
Anglicky hovořícímu čtenáři je naopak určen titul, vydaný nakladatelstvím Matfyzpress,
analyzující problémy vládnutí v naší zemi v evropském a globálním kontextu.2
Samozřejmě nás nenechaly chladnými významné události, formující možné budoucnosti jak
u nás, tak i za našimi hranicemi. V rámci našeho trvalého úsilí o kultivaci veřejného dialogu
jsme například už v lednu uspořádali veřejnou diskusi s jedním z kandidátů na funkci
prezidenta ČR, profesorem Janem Švejnarem, na téma strategických voleb pro naši zemi.
Na samotném konci uplynulého roku jsme zorganizovali panelovou diskusi na téma
„Dopady finanční krize a světové recese na českou ekonomiku“. V mezidobí jsme ovšem
širší odborné a občanské veřejnosti nabídli přes třicet konferencí, workshopů a seminářů.
K nejúspěšnějším patřila mezinárodní konference „Bezpečnostní strategie pro Evropu –
nové priority nové hrozby“, konaná v listopadu. Jediný měsíc, kdy jsme se zcela odmlčeli,
byl srpen.
Redakce nového časopisu Central European Journal of Public Policy, který začal z iniciativy
několika pracovníků CESES vycházet v roce 2007, zaznamenala výrazně rostoucí zájem o
jeho obsah i o možnosti publikovat v něm. V roce 2008 vyšla další dvě čísla.
Věřím, že tato naše výroční zpráva přispěje k lepšímu porozumění tomu, co Centrum pro
sociální a ekonomické strategie FSV UK nabízí Vám, Vaší instituci a co může nabídnout i celé
naší zemi. Budeme Vám vděčni za Vaše připomínky a podněty, jak naši činnost dále zlepšit.
Můžete je zaslat na naši emailovou adresu ceses@fsv.cuni.cz nebo, ještě lépe, nám je sdělit
na některé z našich akcí osobně.
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

1

POTŮČEK, Martin - MUSIL, Jiří - MAŠKOVÁ, Miroslava (eds.) Strategické volby pro Českou republiku : teoretická východiska. 1. vyd.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.
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POTŮČEK, Martin (ed.) Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008. 198 s. ISBN 978-807378-038-8.
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Národní výzkumné projekty
Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU
Dílčí projekt realizovaný v rámci společného výzkumného záměru FSV a FF UK (reg. č.
MSM0021620841). Cílem projektu je identifikovat soubor relevantních vizí modernizace
ČR, zjistit parametry existujících potenciálů a hybných sil realizace jednotlivých vizí a
zpracovat možné strategie realizace těchto vizí uvnitř ČR i v kontextu procesů integrace
ČR do EU a globální dělby práce. Současně dále kultivovat koncepční a metodickou
základnu prognostické tvorby a veřejné politiky.

Projekt je členěn na 5 tématických projektů:

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - kritéria, koordinace,
komunikace
Projekt má zastřešující úlohu, koordinuje činnost dalších týmových projektů a
podporuje komunikaci ve veřejném prostoru jako nezbytný předpoklad tvorby a
uplatnění vizí a strategií v reálném životě. V jeho rámci je rozvíjen celkový koncept
tvorby souhrnných vizí a strategií a dále kriteriální blok kvality a udržitelnosti života, se
zvláštní pozorností věnovanou vztahu sociální soudržnosti a ekonomické
konkurenceschopnosti.
Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Strategické vládnutí
Projekt se soustřeďuje především na vypracování teoretických východisek zkoumání
problematiky strategického vládnutí a souběžně shromažďuje empirické poznatky o
procesech strategického vládnutí (nebo jejich absenci) na různých úrovních, ale i ve
vztahu k mezinárodním a nadnárodním institucím, především EU. Zabývá se i
mezinárodním srovnáním přístupů ke strategickému vládnutí ve vybraných jiných
zemích světa.
Odpovědný řešitel: František Ochrana

Modernizace a její aktéři
Projekt identifikuje existující potenciály a hybné síly realizace jednotlivých vizí
modernizace zahrnující analýzu schopností významných společenských aktérů - nositelů
vizí a rozvojových strategií, způsobů jejich perspektivního uvažování, jejich prioritních
orientací, vzájemných konfliktů, napětí a problémů, jejichž řešení je nezbytnou
podmínkou dosahování konkrétní vize prostřednictvím zvolené strategie. Výzkum je
založen na interpretaci rozsáhlých datových souborů mezinárodních i domácích
výzkumů názorů obyvatelstva i elit k relevantním otázkám modernizace.
Odpovědný řešitel: Pavol Frič
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Bezpečnost
Projekt vychází z rozšířeného pojetí bezpečnosti a rozvíjí jeho teoretickou i aplikovanou
rovinu; identifikuje klíčové faktory ovlivňující bezpečnost České republiky a Evropské
unie; připravuje prognózy vývoje bezpečnostní situace ve světě, Evropě a ČR. Členové
týmu se podílejí na odborné diskusi o přípravě nové Bezpečnostní strategie ČR a dalších
koncepčních dokumentů.
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán

Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií
Projekt představuje metodický svorník celého projektu. Jeho cílem je kultivovat
teoretickou a metodickou základnu prognostických prací souhrnného typu a
zobecňování zkušeností z praxe prognostické tvorby a veřejné politiky.
Odpovědný řešitel: Arnošt Veselý
Internetová stránka projektu: http://www.ceses.cuni.cz/ceses-15.html

Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti
Projekt číslo 1J 028/04-DP2 Národního program výzkumu I, MPSV ČR. Předmětem
projektu je současný stav, změny a výhled vývoje sociální a kulturní soudržnosti české
společnosti s cílem navrhnout realistické strategie k posílení soudržnosti jak na
makroúrovni, tj. na úrovni státu, tak na mezo a mikroúrovni.
Projekt řeší tato čtyři pracoviště:
CESES, Fakulta sociálních věd, UK, Praha
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, UK, Praha
Ústav sociologie Akademie věd ČR;
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
CESES je koordinátorem celého projektu, který je založen na rozsáhlých celostátních
dotazníkových šetřeních, komparativních analýzách opírajících se o mezinárodní
databáze, rozborech fungování institucí, analýze dat o vnitřních periferiích České
republiky a na hloubkových a skupinových rozhovorech vybraných kategorií populace
ČR.
Odpovědný řešitel: Jiří Musil
Internetová stránka projektu: http://www.ceses.cuni.cz/ceses-17.html
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Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování
sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální
diferenciace v ČR
Projekt č. 2D06014 Národního programu výzkumu II, MŠMT ČR.
Cílem výzkumu je v letech 2006 – 2010 spolu s analýzou změn v sociální struktuře získat
podklady pro identifikaci faktorů posilujících sociální kohezi České republiky jako celku.
Na základě rozkrytí nových procesů sociální diferenciace a jejich vazby na struktury
hodnot, věr a norem české společnosti budou navrženy metodiky uplatnitelné pro
sekundární socializaci přispívající k sociální kohezi.
Odpovědný řešitel: Libor Prudký

Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany
obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě
možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných
nebezpečných látek. Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR – Institut ochrany obyvatelstva
Lázně Bohdaneč
Projekt Ministerstva vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR –
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Cílem výzkumu plněného v rámci CESES
FSV UK v letech 2006 – 2010 je predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a
jejich dopad na bezpečnostní politiku ČR.
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán
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Mezinárodní výzkumná spolupráce
Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The
making of European Citizenship – Network of Excellence
(CINEFOGO)
Projekt 6. rámcového programu EU (reg. č. 513350). CESES spolupracuje v konsorciu
více než 40 univerzitních a výzkumných pracovišť. Posláním této sítě je vytvářet a šířit
poznatky o vývoji občanství a překrývajících se identit a překonávat občanskou apatii a
sociální exkluzi v Evropě. Hlavním koordinátorem projektu je Roskilde University
(Dánsko). CESES má v rámci sítě roli hlavního koordinátora aktivit směřujících k
efektivnímu předávání vědeckých poznatků a příkladů dobré praxe mnoha cílovým
skupinám na různých úrovních Evropského společenství a národního koordinátora v
rámci ČR.
Odpovědný řešitel: Martin Potůček

The Role of Organized Civil Society for the Governance of
Transition in the Czech Republic (CISOCICZ)
Projekt 6. rámcového programu EU schválený Evropskou komisí v rámci akce Marie
Curie Chair (reg. č. MEXC-2005-024491). CESES a katedra veřejné a sociální politiky UK
FSV se od května 2006 staly hostitelskými pracovišti dr. Jürgena Groteho (Německo),
který se zabývá analýzou vzájemné závislosti a strategickým chováním organizací
veřejného a soukromého sektoru.
Odpovědný řešitel: Jürgen Grote

Finance and Mental Health Services Training in Czech
Republic/Central Europe
Společný projekt CESES a The School of Public Health, University of California
(Berkeley, USA), jehož cílem je realizace vysoce kvalifikovaného mezioborového studia
v USA pro ekonomy, sociology, psychology, lékaře, případně absolventy jiných
sociálních a politických věd na postdoktorské úrovni z České republiky, Slovenska,
Chorvatska, Bulharska a Rumunska.
Odpovědný řešitel: Martin Potůček
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A New Agenda for European Security Economics
(EUSECON)
V 7. rámcovém programu EU se CESES podílí od března 2008 na realizaci projektu „A
New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadá do tématu 10
Bezpečnost. Jeho koordinátorem je DIW Berlin a konsorcium tvoří celkem čtrnáct
partnerů. Projekt se zaměřuje na vytváření rámce pro výzkum na poli „security
economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik.
Odpovědný řešitel: Libor Stejskal

European Security Research and Innovation Forum (ESRIF)
ESRIF, ustavený v roce 2007 představuje neformální a dobrovolné seskupení expertů
z evropských zemí podporované Evropskou komisí, jehož cílem je připravit vizi a
priority evropského bezpečnostního výzkumu do konce roku 2009. V rámci ESRIF
působí 11 pracovních skupin. V páté pracovní skupině Foresight & Scenarios působí
jako zástupce z ČR pracovník CESES PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.
Pracovní skupina Foresight & Scenarios zajišťuje:
1) Analýzu stávajících „foresight studies“ v Evropě, USA a na národní úrovni
(Příprava scénářů vývoje bezpečnostní situace.
2) Připravuje metodologie pro řízení bezpečnostního výzkumu a inovací.
3) Využití foresight studies“ a scénářů v procesu podpory společenské debaty o
bezpečnostních otázkách a problémech.
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Central European Journal of Public Policy

Šéfredaktor
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E-mail
Webové stránky
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www.cejpp.eu

V roce 2008 pokračovalo vydávání časopisu Central European Journal of Public Policy
(CEJPP), jehož cílem je poskytovat výzkumníkům a odborníkům z různých oblastí veřejné
politiky nejnovější teoretické a metodologické poznatky podpořené empirickým
výzkumem. CEJPP je publikován jako recenzovaný vědecký časopis v anglickém jazyce
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zabývající se širokým spektrem veřejněpolitických témat jako jsou např. občanská
společnost, sociální služby a zdravotnictví, ochrana životního prostředí, vzdělání, trh
práce, imigrace, bezpečnost, veřejné finance a rozpočtování, správní reformy, měření
výkonnosti nebo vládnutí. Šířka jeho záběru svým způsobem určuje multi-disciplinární
charakter časopisu a snahu o nalezení rovnováhy mezi deskripcí, explanací a
hodnocením veřejných politik využívajících širokou paletu kvantitativních i kvalitativních
přístupů sociálních věd.
V roce 2008 vyšla podle plánu dvě čísla plná zajímavých článků, kde se nám podařilo
udržet vyvážený poměr mezi zahraničními a domácími autory.
Autor

Název článku

Tomáš Sirovátka

Activation Policies under Conditions of Weak Governance:
Czech and Slovak Cases Compared

Henrik Kaare Nielsen

The Ambivalences of Civil Society

Bent Greve

What is Welfare?

Menno Fenger

Governance Dynamics in European Employment Policy

Jan Morávek

Problem Drug Use, Marijuana, and European Projects: How
Epidemiology Helped Czech Policy Reformers

Miloš Balabán, Antonín
Rašek a
Libor Stejskal

The Extended Concept of Security and the Czech Security
Practice

Arnošt Veselý

Problem Tree: A Problem Structuring Heuristic

Zaznamenali jsme také narůstající zájem o náš časopis jak mezi autory, tak mezi čtenáři.
Ke zvýšenému zájmu jistě přispělo podepsání dohody s jednou z nejnavštěvovanějších
databází akademických titulů EBSCO. Posledním výrazným úspěchem roku 2008 je
významné rozšíření počtu členů poradního sboru časopisu o renomované zahraniční
osobnosti. S naším časopisem nyní spolupracují také prof. Thierry Berthet a prof. Andy
Smith z Francie, Dr. Nigel Swain z Velké Británie a prof. Jean-Michel De Waele z Belgie.

10

CESES FSV UK Praha
Výroční zpráva 2008

Hlavní výstupy roku
Publikace
Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe
Editoři: Veselý, Arnošt - Nekola, Martin
Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2007
Počet stran: 407
ISBN: 978-80-86429-75-5

Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a
hledají podněty pro zdokonalení své práce. V první části pojednává o základech veřejné
politiky jako vědní disciplíny - čtenář se v ní dozví, jak tato disciplína vznikala, jaké
dokumenty mohou být výsledkem politického procesu i jak a podle jakých teorií proces
tvorby politiky reálně probíhá. Najde zde také různé návody na to, jak by se veřejná
politika měla analyzovat a tvořit a jaké dovednosti a vlastnosti jsou pro analytika
veřejné politiky důležité. Druhá část je věnována metodám a metodologii analýzy a
tvorby veřejné politiky a je členěna podle základního modelu procesu policy analysis od vymezení problému, přes návrh a výběr řešení až po jejich implementaci a evaluaci.
Neopomíjí však ani důležitou otázku obecné metodologie výzkumu ve veřejné politice a
podává přehled základních metod sběru a analýzy dat.
Mezi otázky, které kniha řeší, patří:
Co je to veřejněpolitický problém a jak ho vymezit?
Jak lze nejlépe definovat veřejněpolitické cíle a kritéria?
Kde a jak hledat varianty řešení problémů?
Jak prognózovat výsledky a důsledky určitých politik?
Jak porovnávat různé varianty veřejných politik?
Jak nejlépe schválené politiky převést do praxe?
Jak měřit a vyhodnocovat výsledky veřejných politik a programů?
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Kapitoly o bezpečnosti
Editoři: Balabán, Miloš - Duchek, Jan - Stejskal, Libor
Nakladatelství Karolinum, Praha 2008
Počet stran: 430
ISBN: 978-80-246-1440-3

Kapitoly o bezpečnosti představují publikaci, která se zabývá ve velmi širokém kontextu
procesem zajišťování bezpečnosti ČR na národní i mezinárodní úrovni. Tematické
okruhy publikace jsou zaměřeny na teoretické aspekty bezpečnosti, legislativní právní a
ekonomickou dimenzi zajišťování bezpečnosti a fungování, strukturu, vzájemné vazby a
komponenty bezpečnostního systému. Pozornost je věnována i mezinárodnímu rámci
zajišťování bezpečnosti, především s ohledem na členství ČR v EU a NATO.

Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989
to the Present
Editoři: Scheffler, Richard M. – Potůček, Martin
Nakladatelství Karolinum, Praha 2008
Počet stran: 258
ISBN: 978-80-246-1466-3

Tato kniha je výsledkem dlouhodobé spolupráce Centra pro sociální a ekonomické
strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy s The School of Public Health,
University of California in Berkeley. Tým výzkumníků z ČR, Slovenska a USA systematicky
analyzuje vývoj péče o duševní zdraví v ČR a SR v období zásadních ekonomických,
sociálních a společenských změn po roce 1989.
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Vůdcovství českých elit
Autoři: Pavol Frič a kol.
Nakladatelství Grada, Praha 2008
Počet stran: 296
ISBN: 978-80-247-2563-5

Slova „vůdce“ a „vůdcovství“ vyvolávají u velké části české populace nepříjemné
reminiscence na dva totalitní režimy, které tuto zemi ovládly na podstatnou část
dvacátého století. Prvním z nich byl fašismus s jeho „Führerprinzipem“ a druhým
socialismus s nechvalně známým kultem osobnosti proletářských vůdců. Slovo „Vůdce“
jakoby trvale stigmatizováno postavami Hitlera a Stalina. Nicméně málokdo i dnes
popírá, že z hlediska úspěchu jakékoliv společnosti je důležité, jestli má elity, které ji
vedou dobře, a občané své vůdce ochotně a s velkou mírou důvěry následují. Také české
elity pretendují na pozici vůdců společnosti, ale příliš se jim to nedaří. V očích veřejnosti
nejsou pravými elitami, chybí jim image schopných a neúplatných lidí na správném
místě.
Česká veřejnost ráda vidí své elity na kolenou v prachu plebejskosti a pro elitní pozice
vůdců se jí nikdo nezdá dost dobrý. Elitám stačí vůdcovství předstírat a veřejnost své
nedostatky omlouvá špatným příkladem elit. Oběma stranám toto nenáročné prostředí
v podstatě vyhovuje.

Strategické volby pro českou společnost. Teoretická východiska
Editoři: Potůček, Martin - Musil, Jiří – Mašková, Miroslava
Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2008
Počet stan: 375
ISBN: 978-80-86429-86-1
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Publikace nabízí teoretická východiska umožňující fundovanější vymezení prostoru strategických
výzev a odezev, před nímž se ocitá Česká republika. Vymezuje pevnější základy jak pro
rekognoskaci vlivu globalizace a evropské integrace na český stát, tak i pro vymezení jeho
vnitřních úloh a vývojových trendů. Věnuje se hlubšímu objasňování dynamicky se vyvíjejících
souvztažností tří klíčových regulátorů ovlivňujících činnosti lidí i institucí – trhu, státu a
občanského sektoru. Charakterizuje zdroje a kapitály, které má společnost k dispozici při hledání
adekvátních odezev na klíčové výzvy. Uchopuje sociální a kulturní faktory vývoje. Podává výklad
komplikované koexistence veřejnosti a elit. Upřesňuje kritérium žádoucího vývoje české
společnosti: kvality a udržitelnosti života (zahrnující orientaci na hospodářský růst, na sociální
spravedlnost úzce související se sociální soudržností, na ekologickou odpovědnost a na
bezpečnost). Konečně rozebírá povahu a předpoklady uplatnění strategického vládnutí jakožto
nástroje realizace strategických voleb.

Capacities of Governance in the Czech Republic
Editor: Martin Potůček
Matfyzpress, Praha 2008
Počet stran: 200
ISBN: 978-80-7378-038-8

Kniha je věnována problémům a perspektivám vládnutí v České republice. Soustředí se jednak na
vnitřní specifické faktory ovlivňující kvalitu a kapacity vládnutí v české republice, jednak na
mezinárodní kontext, kde jako nejvýznamnější faktor působí, vedle procesu globalizace,
začleňování naší země do institucionálních struktur Evropské unie.
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Studie CESES / CESES Papers
Edice CESES zaměřená na vydávání výzkumných prací členů tohoto pracoviště a
dalších spolupracovníků
Periferie zblízka. Studie tří periferních obcí a jejich
sousedů.
Vnitřní periferie České republiky, sociální
soudržnost a sociální vyloučení

Abramuszkinová E., Kučerová E.,
Šmídová M.
Musil J., Műller J.

Pražské sociálně vědní studie
Prague Social Science Studies (PSSS)
Pražské sociálně vědní studie tvoří základnu pro společné a koordinované
zveřejňování pracovních textů vznikajících v týmech výzkumného záměru, stejně
jako ostatních výzkumných projektech Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v
Praze. Slouží k posilování interdisciplinárního charakteru vědecko-výzkumné
činnosti.
Jednotlivé studie naleznete na webové adrese:
http://www.ceses.cuni.cz/ceses-113.html

Megatrendy světového vývoje
Metody doporučované Evropskou komisí pro
zkvalitnění veřejné správy a jejich implementace v
ČR
Vnitřní, zahraniční a bezpečnostní politika Ruské
federace v závěru první dekády XXI. století a její
předpokládaný vývoj
Vzdělávání v České republice: současný stav a
vývojové trendy.
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Významné akce
Odborné semináře, konference, kulaté stoly a prezentace výsledků výzkumu
zaujímají v práci CESES významné místo. Jsou mechanismem, jehož prostřednictvím
se naplňuje rozvíjení dialogu s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy,
občanského sektoru i se samotnými občany. Všechny uvedené akce se konaly
v Praze.
Název konference,
semináře

Datum
konání

Popis akce

Další etapa
transformace resortu
MO
Strategické volby pro
ČR
Trendy
bezpečnostního vývoje

Workshop. Hlavní host náčelník Generálního štábu
generálporučík Ing. Vlastimil PICEK představil další
etapu transformace resortu Ministerstva obrany ČR.
Workshop. Diskuse s profesorem Janem Švejnarem.
Organizátoři CESES FSV UK a CERGE-EI.
Workshop. Vedoucí SBP CESES FSV UK Miloš Balabán
představil bezpečnostním expertům hlavní trendy
bezpečnostního vývoje v roce 2008.
Priority bezpečnostní Workshop - aktuální a perspektivní cíle Evropské unie
politiky EU
a význam předsednictví ČR v EU v první polovině roku
2009. Organizátoři: SBP CESES, Zastoupení Evropské
komise v ČR. Mediální partner: EurActive.cz
Zkoumání vztahu
Workshop. Cílem semináře bylo diskutovat teoretické
sociální soudržnosti a koncepty i metody výzkumu vztahu sociální
ekonomické
soudržnosti a ekonomické konkurenceschopnosti v
konkurenceschopnosti dlouhodobém horizontu vývoje České republiky a
v dlouhodobé
identifikovat možnosti dalšího postupu zkoumání této
perspektivě vývoje
problematiky na půdě VZ CESES.
země
Zavedení občanské
Otevření veřejné diskuse ke strategické inovaci na
služby pro mladé
téma: Zavedení služby pro mladé.

16.1.

Schengenský systém a
ČR

Workshop určený pro českou bezpečnostní komunitu:
Schengenský systém a ČR: stav, zkušenosti,
perspektivy. Organizátoři: SBP CESES, Zastoupení
Evropské komise v ČR. Mediální partner: EurActive.cz
Kapitoly o bezpečnosti Křest publikace „KAPITOLY O BEZPEČNOSTI“, která
vyšla v nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum.

28.3.

Koncepce ochrany
obyvatelstva do roku
2013

23.4.

Výsledky summitu
NATO v Bukurešti
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Workshop. Hlavní host Generálmajor Ing. Miroslav
Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného
sboru MV ČR představil bezpečnostní komunitě
Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013.
Workshop.
Organizátoři:
Americké
centrum
velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, SBP
CESES, Velvyslanectví Rumunska

28.1.
20.2.

28.2.

19.3.

20.3.

23.4.

11.4.
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Governance of
Problem! The politics
and analysis of
problem definition.
Social Audit, Social
Accounting and
Accountability

Přednáška Profesora Robert Hoppe, School of
Managment and Governance, Univerzity of Twente,
Nizozemí

30.4.

Ve dnech 15. - 16. května 2008 uspořádali pracovníci
CESES FSV UK mezinárodní konferenci, která je jedním
z výstupů dílčího projektu "Vize a strategie rozvoje
české společnosti v EU" výzkumného záměru FSV a FF
UK.
Výzkum hodnot ve
Pracovni konference projektu, na které probíhala
společnosti ČR
příprava techniky pro velký empirický výzkum
"Distance a hodnoty 2008" a diskuse k vydávané
publikaci "Výzkumy hodnot ve společnosti ČR" a
sborníku.
Reforma
Workshop. V panelu zasedli: Miloš Balabán, vedoucí
zpravodajských služeb SBP CESES FSV UK, RNDr. Pavel Štalmach, MBA, bývalý
systému České
první náměstek ministra obrany, Mgr. František
republiky – východiska, Bublan, předseda výboru pro bezpečnost PSP ČR,
brig. gen. v.z. Ing. Miroslav Krejčík, bývalý ředitel VOZ
limity a perspektivy
a VZ, PhDr. Jiří Růžek, bývalý ředitel Hlavního úřadu
VOZ a BIS, brig. gen v.z. Ing. Andor Šándor, bývalý
náčelník Vojenské zpravodajské služby
Bezpečnostní strategie Workshop. Organizátoři: SBP CESES, Zastoupení
EU a Společná
Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR.
bezpečnostní a
obranná politika
CISS_Peking
Pracovní setkání mezi zástupci Střediska bezpečnostní
politiky CESES FSV UK a Čínským institutem pro
mezinárodní a strategická studia (CIISS) z Pekingu.
Jeho účastníci se seznámili s cíly a úkoly obou
pracovišť.
The Main Milestones
Setkání s kadety Americké vojenské akademie - West
of Security
Point. Se skupinou 16-ti kadetů (včetně 2 kadetek)
diskutoval generál v.z. Antonín Rašek. Hlavním
tématem diskuse byla transformace armády ČR po
roce 1989.
Terciární vzdělávání
Strategická inovace. Otevření druhé veřejné diskuse
ke strategické inovaci týkající propojení terciárního
vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací.
Zahraniční politika a
Diskuse, v průběhu které zazněly názory panelistů na
bezpečnostní strategie roli a postavení Spojených států v mezinárodním
prezidentských
společenství v souvislosti se změnou administrativy v
kandidátů. Opravdová Bílém domě.
V panelu zasedli:
změna?!
Otto Pick, Diplomatická akademie, MZV ČR
Jiří Pehe, ředitel New York University, Praha
Jiří Schneider, programový ředitel PSSI
Miloš Calda, vedoucí Amerických studií FSV UK Praha
Jakub Kašík, CESES FSV UK Praha

15.-16.5.
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22.-24.5.

26.5.

29.5.

2.6.

4.6.

10.6.

17.6.
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Mental Health Care
Reform in the Czech
and Slovak Republics,
1989 to the Present

Křest knihy "Mental Health Care Reform in the Czech
and Slovak Republics, 1989 to the Present".
Záštitu nad křtem knihy převzali Petr Háva, vedoucí
katedry veřejné a sociální politiky FSV UK
Stephen Mayberg, ředitel Úřadu pro mentální zdraví
státu Kalifornie, USA
Richard M. Scheffler, profesor ekonomiky zdraví a
veřejné politiky, Kalifornská univerzita v Berkeley, USA
Jan Ámos Víšek, děkan FSV UK
Afghánistán 7 let poté Workshop. Organizátoři: Americké centrum
velvyslanectví Spojených států amerických,
Informační centrum OSN v Praze a SBP CESES FSV UK
Praha.
Sametová revoluce:
Workshop. Organizátoři: Společnost pro trvale
byli jsme naivní?
udržitelný rozvoj, CESES FSV UK Praha, Česká asociace
Římského klubu, o.s.
Bezpečnostní strategie Mezinárodní konference v rámci předsednictví
pro Evropu: nové
Francie v EU. Hlavními pořadatelé konference:
priority – nové hrozby Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK Praha,
Institut ochrany obyvatelstva GŘ HZS Lázně Bohdaneč,
s laskavou podporou velvyslanectví Francie v ČR a
Zastoupení Evropské komise v ČR.
Záštitu nad konferencí převzali:
J.E. Charles Fries, velvyslanec Francie v ČR;
Mgr. Tomáš Chalupa, starosta městské části Praha 6;
Dr. Libor Rouček, 1. místopředseda zahraničního
výboru EP;
Generálmajor Ing. Miroslav Štěpán, generální ředitel
Hasičského záchranného sboru MV ČR;
RNDr. Alexandr Vondra, místopředseda vlády ČR pro
evropské záležitosti;
PhDr. Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Hodnoty a jejich
Na konferenci byly prezentovány příspěvky do knihy
empirické sociologické "Výzkumy hodnot ve společnosti ČR" a recenze
výzkumy ve
oponentů.
společnosti ČR
Poradní sbor a křest
Setkání poradního sboru CESES a křest publikace
publikace
Strategické volby pro českou společnost. Teoretická
východiska.
Dopady finanční krize a Workshop.
světové recese na
Hlavní témata:
českou ekonomiku
Je finanční krize primárně jen problémem
ekonomickým? Mohlo by být členství v Eurozóně
výhodou v čase globální nestability? Finanční krize a
její vliv na průměrnou českou domácnost?
Panelisté:
Ondřej Benáček, MSc. (Penta Investments)
PhDr. Tomáš Sedláček (ČSOB)
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19.6.

9.9.

4.11.

14.11.

18.11.

27.11.

1.12.
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Sociální a kulturní
soudržnost v
diferencované
společnosti
Organized Business
Interests in Changing
Environments. The
Complexity of
Adaptation

19

PhDr. Ing. Marek Loužek, PhD. (CEP)
Erik Best, americký publicista
Moderátor:
Prof. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Závěrečná oponentura projektu. Představení výsledků
čtyřletého výzkumu na půdě MPSV zadavateli
projektu.
Odborná diskuse u příležitosti prezentace knihy
zaměřené na zkoumání organizovaných zájmů
podnikatelů v prostředí EU - "Organized Business
Interests in Changing Environments. The Complexity
of Adaptation.", Jürgen R. Grote, Achim Lang and
Volker Schneider (eds.)

10.12.

12.12.
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PŘEHLED PUBLIKOVANÝCH POPULARIZAČNÍCH ČLÁNKŮ
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Život na okraji

Musil J.

Lidové noviny

26.1.

Tlusté knihy se nečtou

Potůček M.

Reflex

21.2.

Zboží hodně, vizí málo

Frič P.

Reflex

6.3.

Zachrání Alianci usmíření v
Afghánistánu?
Protiraketové otazníky

Balabán M.

Právo

10.3.

Balabán M.

Právo

22.3.

Lze ještě věřit Ústavnímu soudu?

Rašek A.

Právo

31.3.

Česká společnost na křižovatce
hodnot?
O Alianci se rozhoduje
v Afghánistánu i Kosovu
Neumíme si dobře vládnout

Prudký L.

Katolický týdeník

15/08

Balabán M.

Právo

9.5.

Potůček M.

Literární noviny

25/08

Kulhavé hodnoty, kulhavá
transformace
Obří migrační vlny na obzoru

Prudký L.

Právo

10.7.

Balabán M.

Právo

16.7.

Že by brod byl už zas tak blízko?

Rašek A.

Právo

21.7.

Blob na Letné: Dárfúr ducha?

Rašek A.

Právo

26.7.

Zamýšlené důsledky konfliktu
v Gruzii
Změní válka velmocenskou mapu?

Balabán M.

Právo

25.8.

Rašek A.

Právo

1.9.

Přichází éra „koncertu velmocí“?

Rašek A..

Právo

12.9.

Rozloží Gruzie Alianci?

Rašek A.

Právo

26.9.

Odvrátí debakl další vojáci?

Rašek A.

Právo

6.10.

Americká krize jako bezpečnostní
hrozba

Balabán M.

Právo

30.10.

Porazí vousáči Alianci?

Balabán M.

Právo

23.12.
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Finanční zpráva
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Kontaktní údaje
Adresa (sídlo)
Celetná 20
116 36 Praha 1

Poštovní adresa
Fakulta sociálních věd UK Praha
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

Telefon – sekretariát
+420 224 491 493

Fax
+420 224 227 950

E-mail
ceses@fsv.cuni.cz

Web
http://www.ceses.cuni.cz
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Tým pracovníků CESES
sekretariát

+420 224 491 493

Vedoucí pracoviště
Potůček Martin
veřejná a sociální politika, prognostika

potucek@fsv.cuni.cz
www.martinpotucek.cz

492

maskovam@fsv.cuni.cz

490

maruadamcova@gmail.com

494

evapavlik@yahoo.com

489

olvy@centrum.cz

489

balaban@fsv.cuni.cz

498

zuzana.drhova@ecn.cz

489

emanov@fsv.cuni.cz

494

fric@fsv.cuni.cz

652

Janečková Marcela
podpora projektů

janeckova@fsv.cuni.cz

500

Ježek Josef
sociální soudržnost

josef.jezek@gmail.com

489

jaroslav.kalous@chello.cz

652

karlova@fsv.cuni.cz

490

Zástupce vedoucího
Mašková Miroslava
populační vývoj – sociální a politické souvislosti

Pracovníci CESES (v abecedním pořadí)
Adamcová Marie
Knihovna CESES
Abramuszkinová – Pavlíková Eva
národní identita, sociální soudržnost
Angelovská Olga
hodnoty, sociální soudržnost
Balabán Miloš
bezpečnostní politika
Drhová Zuzana
udržitelný rozvoj
Emanovská Marie
personální agenda
Frič Pavol
teorie a metodologie prognózování,
občanský sektor

Kalous Jaroslav
vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál
Karlová Irena
podpora projektů
Kašík Jakub
bezpečnostní politika, americká zahraniční
politika
Kortusová Mirka
projektová manažerka, public relations
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kasikj@fsv.cuni.cz

kortusova@fsv.cuni.cz

500
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Kučera Jan
technická podpora projektů

jan.kucera@gmx.net

494

kucerovae@pef.czu.cz

489

Matějovská Dagmar
projektová evidence

matejovska@fsv.cuni.cz

494

Mouralová Magdalena
sociální soudržnost a ekonomická
konkurenceschopnost, vzdělávací politika

mouralova@fsv.cuni.cz

498

Musil Jiří
sociální soudržnost

ceu.musil@volny.cz

493

Nekola Martin
Analýza veřejných politik, drogová politika

nekola@fsv.cuni.cz

496

Kučerová Eva
sociologie venkova

Novotný Vilém
strategické vládnutí, analýza veřejných politik
Ochrana František
veřejná správa, veřejný sektor

ochrana@fsv.cuni.cz

494

hana.paterova@email.cz

500

prudom@pointpraha.cz

489

Rašek Antonín
bezpečnostní politika, strategické vládnutí

rasek@centrum.cz
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Stejskal Libor
bezpečnostní politika

stejskli@fsv.cuni.cz

498

smidovamichaela@seznam.cz

489

radektichy@centrum.cz

652

mavavra@centrum.cz

489

veselya@fsv.cuni.cz
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Paterová Hana
dobré vládnutí a etika v politice
Prudký Libor
národní identita, hodnoty a zájmy

Šmídová Michaela
sociální soudržnost, hodnoty
Tichý Radek
sociologie hodnot, sociologie náboženství
Vávra Martin
sociální soudržnost, sociologie hodnot
Veselý Arnošt
vzdělávací politika a problematika rozvoje
lidských zdrojů, metodologie veřejné politiky
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