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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd,
Centrum pro sociální a ekonomické strategie

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!
Už deset let se snažíme systematicky poznávat možné
budoucnosti naší země, identifikovat její ohrožení a rozvojové
příležitosti, koncipovat vize, strategie a scénáře jejího budoucího
vývoje. Ano, v roce 2010 oslaví naše pracoviště své desáté
narozeniny.
Loni 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
dvou. Ta první navazuje na již dříve vydanou publikaci Strategické
1
volby pro Českou republiku – teoretická východiska. Nazvali jsme
ji Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti, má převážně empirický charakter a zasazuje vývoj
2
země do kontextu vnitřních i vnějších vývojových trendů. Druhá shrnuje to nejdůležitější, co víme o
3
hodnotách české společnosti. Jelikož se komunikace v odborné komunitě odehrává stále více
v angličtině, vedlo nás to k rozhodnutí vydat titul, zabývající se naším přístupem k problematice a
4
uplatnění strategického vládnutí, v angličtině.
Samozřejmě nás nenechaly chladnými významné události, které, byť jejich původ je třeba hledat za
našimi hranicemi, ovlivnily významně život v naší zemi. Sám jsem se pokusil analyzovat příčiny toho,
proč se sociálním vědám nepodařilo v předstihu upozornit na rizika vzniku globální krize, která, často
5
velmi krutě, v poslední době zamíchala osudy miliard lidí na celé planetě. V rámci našeho trvalého
úsilí o kultivaci veřejného dialogu jsme nabídli širší odborné a občanské veřejnosti 18 konferencí,
workshopů a seminářů. K velmi úspěšným patřila už tradičně listopadová mezinárodní bezpečnostní
konference, už pátá v pořadí, „Bezpečnost Evropské unie a České republiky v multipolárním světě a
na začátku druhé dekády 21. století".
Závěrem bych rád zmínil i nový projekt, který jsme začali řešit ve spolupráci s Katedrou veřejné a
sociální politiky Institutu sociologických studií FSV UK, nazvaný „Od praxe k teorii a zpět: inovace
magisterského a doktorského programu veřejné a sociální politiky“. Je řešen v rámci Operačního
programu Praha – adaptabilita a jeho cílem je pozvednout výuku tohoto oboru na vyšší úroveň
lepším porozuměním a respektováním nároků společenské řídící praxe, zprostředkovaných studenty
samotnými.
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.
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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.
Odpovědný řešitel: Martin Potůček

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 metodologickou 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

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.
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Odpovědný řešitel: Miloš Balabán

Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského
studijního oboru Veřejná a sociální politika
Projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/31197
Základním cílem projektu je výrazně přiblížit obsah vzdělávání poskytovaného v rámci
magisterského a doktorského studijního oboru "Veřejná a sociální politika" (kódy SO
KKOV: 67031T; 6731V016) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy potřebám
uplatnění jeho absolventů v praxi, a to výrazným zkvalitněním obsahu a metod výuky.
Základním prostředkem realizace tohoto cíle je přenos nároků praxe do obsahu studia
(tak, jak jsou artikulovány studenty kombinovaného magisterského studia), do rozvoje
teorie a metod obecně (především v obsahu a výsledcích doktorského studijního
oboru).
Dílčí cíle projektu jsou:
1. Provést podrobnou analýzu již prvotně stanovené poptávky studentů (cílové
skupiny) a absolventů působících v praxi po inovaci vzdělání v oblasti výkonu
efektivní veřejné politiky a správy. Tu realizovat formou anket u cílových skupin.
2. Na základě detailně stanovených potřeb u potenciálních cílových skupin
vypracovat inovované vzdělávací programy studijního oboru "Veřejná a sociální
politika" pro magisterský a doktorský stupeň studia.
3. Vytvořit a otestovat čtyři nové a dva inovované předměty zaměřené na
efektivní veřejnou správu a analýzu a tvorbu veřejných politik a programů.
4. V oblasti vědomostí poskytnout studentům inovační znalosti z oblasti výkonu
efektivní veřejné politiky a správy, v oblasti dovedností a schopností vést
studenty na bázi praktického rozboru případových studií k praktickému
osvojování si postupů a metod k výkonu efektivní veřejné politiky a správy.
5. Vypracovat vzdělávací studijní pomůcky pro účastníky vzdělávacích kursů a tyto
nabídnout v dostupné elektronické formě včetně vypracování elektronického
systému kontrolních otázek, které umožní každému studentovi v rámci
samostudia provádět kontrolu vlastní úspěšnosti zvládnutí studované látky.
6. V rámci projektu vytvořit anglickou verzi doktorského studia jako předpoklad
zapojení tohoto programu do evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru
i jako prostředek zvyšování konkurenceschopnosti jeho absolventů na trhu
práce.
7. Inovovat studijní obory (magisterský i doktorský) jejich obohacením o nově
navržené a ověřené předměty. Navrhnout je k nové akreditaci.
Webové stránky projektu: http://www.verejna-politika.cz/
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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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V roce 2009 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
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 multidisciplinární
charakter časopisu a snahu o nalezení rovnováhy mezi deskripcí, explanací a
hodnocením veřejných politik využívajících širokou paletu kvantitativních i kvalitativních
přístupů sociálních věd.
Fungování časopisu bylo v tomto roce podpořeno prostředky z Rozvojového projektu
Ministerstva školství a tělovýchovy ČR, resp. jeho části určené pro odborné časopisy na
Fakultě sociálních věd UK. V rámci tohoto projektu byly stanoveny a následně naplněny
následující rozvojové cíle: (1) zlepšení a stabilizace provozních podmínek a (2) vstup
časopisu do mezinárodní komunity a databází odborných časopisů.
Vyšla dvě čísla plná zajímavých článků, kde se nám podařilo udržet vyvážený poměr
mezi zahraničními a domácími autory.
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World Are in Current Global Turbulence
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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 a v Bruselu.
Název konference,
semináře
The Prague
Conference on the
European Way of
Security

Nová vize americké
zahraniční politiky
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Datum
konání

Popis akce
Pražská konference o Evropské doktríně pro zajištění
bezpečnosti, jejímiž hlavními organizátory byli
Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a
ekonomické strategie FSV UK, London School of
Economics and Political Science a Nadace Friedricha
Eberta. Konference se konala s podporou Nadace
Friedricha Eberta, Zastoupení Evropské komise v ČR a
Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS Lázně
Bohdaneč, MV ČR.
Záštitu nad konferencí převzali rektor Univerzity
Karlovy prof. Václav Hampl a místopředseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír
Zaorálek. Hlavním hostem konference byl Robert
Cooper, generální ředitel pro vnější a politickovojenské záležitosti generálního sekretariátu Rady
Evropské unie, který také přednesl hlavní projev.
Dalšími významnými účastníky konference byli mj.
profesorka Mary Kaldorová, vedoucí Střediska pro
studium globálního vládnutí, LSE; Gen. Klaus
Reinhard, bývalý velitel sil KFOR; Libor Rouček, 1.
místopředseda zahraničního výboru EP; Štefan Füle,
velvyslanec ČR při NATO; Narcis Serra, bývalý ministr
obrany Španělska.
Den po inauguračním projevu Baracka Obamy v
Americkém centru proběhla diskuse k nové vizi
zahraniční politiky Spojených států. Zazněli první
reakce diplomatů a odborníků na podstatné části
projevu 44. prezidenta Spojených států z českoamerické perspektivy.
Hlavními řečníky byli: Chargé d‘ Affaires Mary
Thompson-Jonesová, velvyslanec České republiky Petr
Kolář a Tomáš Sedláček, člen Národní ekonomické
rady vlády. V následné diskusi expertů moderované
radou Velvyslanectví USA Johnem Lawem, vystoupili
Erik Best, Kryštof Kozák, Jiří Schneider a Tomáš Weiss.

8.1.

21.1.
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Zkoumání vztahu
sociální soudržnosti a
ekonomické
konkurenceschopnosti
Vývoj bezpečnostní
situace ve světě v r.
2008
Afghánistán – 20 let
poté
Social Rights,
Active Citizenship
and Governance
in the European Union

Cílem semináře bylo představit zvolený přístup ke
19.2.
zkoumání rodiny, trhu práce, důchodového pojištění a
vzdělávání – včetně politik je ovlivňujících –
v dlouhodobé perspektivě vývoje země.
Členové Střediska bezpečnostní politiky představili
25.2.
hlavni trendy bezpečnostního vývoje ve světě v roce
2008 a Globální trendy 2025: transformovaný svět.
Panelová diskusi k 20. výročí stažení sovětských
5.3.
jednotek z Afghánistánu.
Mezinárodní konference, která proběhla v Bruselu
16. – 18.3.
v rámci ukončení projektu 6.RP EU CINEFOGO
Network of Excellence pod záštitou evropského
komisaře Vladimíra Špidly, jejímž odborným garantem
byl Martin Potůček.
Povaha současné krize. Účastníci panelové diskuse (Jan Mládek, Martin
25.3.
Jak porozumět
Potůček, Josef Šmajs, Radek Špicar, Milan Znoj) se
současné krizi.
pokoušeli hledat příčiny probíhající krize a předložit
návrhy, jak se s ní co nejlépe vyrovnávat.
NATO 60 let poté a jak Aktuální tematická diskuse zabývající se výsledky
8.4.
dále
výročního summitu NATO v dubnu 2009 v Bukurešti a
novou strategickou koncepcí NATO
Potřebuje Evropa
Bezpečnostní experti a diplomaté z České republiky,
20.5.
novou bezpečnostní
Německa, Ruska a Spojených států amerických
architekturu?
diskutovali mj. o aktuálním stavu a perspektivách
vztahů mezi Spojenými státy, NATO, EU a Ruskem i o
nových trendech v evropské bezpečnostní politice,
včetně návrhů na vytvoření nového rámce
bezpečnosti od Vancouveru po Vladivostok.
Záštitu nad diskusí převzal místopředseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek
Zahraniční politika
Ústředním tématem panelové diskuse byla zahraniční
29.6.
USA: rok poté
politika USA s důrazem na bezpečnostní priority.
Dílčími tématy byly mimo jiné budoucnost
transatlantické spolupráce, americká angažovanost
v konfliktních oblastech (Irák, Afghanistán, Írán,
izraelsko-palestinský konflikt, Kosovo atd.), USA a
vztahy s Čínou, Ruskem a Indií, budoucí globální výzvy
(změna klimatu, energetická bezpečnost).
Strategická inovace III Autoři doc. Marie Dohnalová a prof. Martin Potůček
26.6.
„ Podpora sociální
připravili návrh této strategické inovace, jejíž obsah
ekonomice“
byl projednáván na setkání expertů a následně jejich
připomínky či náměty byly zapracovány a zveřejněny
na webu k veřejné diskusi.
http://www.ceses.cuni.cz/CESES-143.html
Dárfúr – vytěsněný
Přední specialisté na problematiku subsaharské Afriky
8.9.
konflikt?
diskutovali mj. o aktuální situaci v Dárfúru, příčinách a
dopadech této krize. Pozornost byla věnována i roli
mezinárodního společenství a vyhlídkám na řešení.
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Armáda ČR: 20 let poté Přátelské setkání těch, kteří pomohli zrodu nové
armády po roce 1989.

22.10.

Na začátku a teď:
Konference, které se zúčastnili přední čeští
česká společnost po 20 sociologové (Pavol Frič, Jiří Musil, Miloslav Petrusek,
letech
Martin Potůček, Libor Prudký, Jan Sokol a Jiřina
Šiklová) nabízela různé pohledy a srovnání tehdejších
očekávání a představ se současnou realitou.
Strategická inovace IV - Strategická inovace prof. Jiřího Musila byla
"Škola jako komunitní projednána s experty a po doplnění jejich podnětů a
centrum v periferních připomínek byla nabídnutá k veřejné diskusi.
územích"
http://www.ceses.cuni.cz/CESES-143.html
Bezpečnost Evropské
V pořadí již pátá přažská bezpečnostní konference,
unie a České republiky která se konala v rámci předsednictví Švédska v Radě
v multipolárním světě EU a zabývala se procesem utváření multipolárního
na začátku druhé
světa a vzájemnými vztahy jeho hlavních aktérů – EU,
dekády 21. století
Spojených států amerických, Číny, Ruska, Indie a
dalších regionálních mocností. Součástí konference
byla i panelová diskuse k zajišťování energetické
bezpečnosti EU v multipolárním světě a blok
vystoupení předních českých expertů k zajišťování
vodní, kybernetické a biologické bezpečnosti.
Generálním partnerem konference byla Městská část
Praha 6, jejíž starosta Mgr. Tomáš Chalupa převzal
nad konferencí osobní záštitu. Hlavními partnery
konference byli společnosti ČEZ, a.s., RWE Transgas,
a.s., Saab Czech s.r.o. a ČEPS, a.s.
Prof. N. Barr: Shifting První z cyklu veřejných přednášek o evropské sociální
tectonic plates:
politice, kterou přednesl Professor Nicholas Barr z
Strategic reform
London School of Economics and Political Science, pro
directions for social
studenty a širokou veřejnost.
policy
Setkání poradního
Setkání poradního sboru, v jehož úvodu vystoupil
sboru, přednáška J.
prof. Jiří Musil s přednáškou „Poznání a etika v
Musila, křest publikace sociální oblasti - variace na Weberovo téma“.
k 80. nar. prof. Musila

10.11.
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12.11.

20.11.

26.11.

2.12.
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Finanční zpráva

Celkový roční rozpočet činil 18 268 tis. Kč.
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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

Angelovská Olga
hodnoty, sociální soudržnost

olvy@centrum.cz

489

Balabán Miloš
bezpečnostní politika
Čížek Tomáš
hodnoty, sociální soudržnost

balaban@fsv.cuni.cz

498

t-cizek@volny.cz

489

zuzana.drhova@ecn.cz

489

fric@fsv.cuni.cz

652

janeckova@fsv.cuni.cz

500

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

Drhová Zuzana
udržitelný rozvoj
Frič Pavol
teorie a metodologie prognózování,
občanský sektor
Janečková Marcela
podpora projektů
Karlová Irena
podpora projektů
Kašík Jakub
bezpečnostní politika, americká zahr. politika
Kortusová Mirka
projektová manažerka, public relations
Kučera Jan
technická podpora projektů
Kučerová Eva
sociologie venkova
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kasikj@fsv.cuni.cz
kortusova@fsv.cuni.cz

500

jan.kucera@gmx.net

494

kucerovae@pef.czu.cz

489
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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

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

ochrana@fsv.cuni.cz

494

Pavel Jan
veřejná ekonomie, veřejné finance

pavel-ja@seznam.cz

494

Pohlová Hana
projektová evidence

pohlova@fsv.cuni.cz

494

prudom@pointpraha.cz

489

Rašek Antonín
bezpečnostní politika, strategické vládnutí

rasek@centrum.cz

498

Sloboda Zdeněk
mediální pedagogika a výchova, sociologie
médií; genderová a queer studia

sloboda@fsv.cuni.cz

489

stejskli@fsv.cuni.cz

498

smidovamichaela@seznam.cz

489

mavavra@centrum.cz

489

veselya@fsv.cuni.cz

496

Prudký Libor
národní identita, hodnoty a zájmy

Stejskal Libor
bezpečnostní politika
Šmídová Michaela
sociální soudržnost, hodnoty
Vávra Martin
sociální soudržnost, sociologie hodnot
Veselý Arnošt
vzdělávací politika a problematika rozvoje
lidských zdrojů, metodologie veřejné politiky
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