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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 2007 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. 

Jedna z našich loni vydaných publikací se zabývala strategickým vládnutím. Podali jsme v ní 
teoretický výklad tohoto konceptu a pokusili jsme se zevrubně analyzovat „kondici“ 
strategického vládnutí v České republice v různých oblastech, ale i v mezinárodním srovnání. 
Dospěli jsme k závěru, že její pracovní titul „Strategické vládnutí v České republice“ 
neodpovídá skutečnosti a byli jsme nuceni sáhnout k realističtějšímu názvu „Strategické 
vládnutí a Česká republika“… 

Doširoka jsme se rozpřáhli v pořádání diskusních setkání na vybraná témata, určených širší 
odborné i občanské veřejnosti, zastupitelům i politikům. Uvedli jsme prof. Richarda Rose, 
předního specialistu oboru veřejná politika z Centre for the Study of Public Policy Univerzity v 
Aberdeenu, zakladatele soudobých studií korporativismu prof. Philippe S. Schmittera z 
European University Institute ve Florencii, amerického finančníka a filantropa George Sorose, 
profesora Richarda Schefflera z Kalifornské univerzity v Berkeley (zabývá se zdravotní 
ekonomikou a politikou), globalistu a politologa prof. A.M. Migraňjana z ruské Akademie 
politických věd či Poula Nyrupa Rasmussena, bývalého dánského premiéra a nyní předsedu 
Strany evropských socialistů. 

S potěšením konstatuji, že na naše pracoviště nastoupilo několik talentovaných mladých 
výzkumníků, ale i význačný odborník v oblasti veřejných financí a programů prof. František 
Ochrana, DrSc. 

Další velmi dobrou zprávou pro rozvoj oboru je, že z iniciativy několika pracovníků CESES 
začal vycházet nový časopis Central European Journal of Public Policy. 
 
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. 

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 stránky 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 
  

  

 

 

Analýza souladu oborové struktury pražských středních a vyšších odborných 
škol s regionálními specifiky hl. m. Prahy 

  
Studie pro Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství 
 

Obsahem studie byla analýza souladu či nesouladu oborové struktury pražských středních 
a vyšších odborných škol s regionálními specifiky hl. m. Prahy, a to především z hlediska 
možného uplatnění absolventů na trhu práce a struktury ekonomiky na území Prahy. 
 
Odpovědný řešitel: Arnošt Veselý 
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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 - contract number 513350) 

 Projekt 6. rámcového programu EU (contract number 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  

 Projekt 6. rámcového programu EU schválený Evropskou komisí v rámci akce Marie 
Curie Chair (contract number MEXC-CT-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 

  
  

 
  
 Monitoring Quality of Life in Europe 
 CESES se stal institucionálním spolupracovníkem European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions (Dublin, Irsko) a Wissenschaftszentrum 
für Sozialforschung (Berlín, Německo) v mezinárodním srovnávacím výzkumu životních 
podmínek a kvality života v členských zemích Evropské unie. 
 
Odpovědný řešitel: Martin Potůček 
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 Finance and Delivery of Mental Health Services in Central Europe 
 Společný projekt CESES FSV UK s 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 

  
  
  
 EUSECON – A New Agenda for European Security Economics 
 V 7. rámcovém program EU se CESES podílí od jara 2007 na přípravě a od března 2008 

na realizaci projektu „EUSECON – 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 zaměří na vytváření rámce pro 
výzkum na poli „security economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních 
bezpečnostních problémů a politik. 
 
Odpovědný řešitel: Libor Stejskal 
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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 

Popis akce 
Datum 
konání 

Aktuální a perspektivní 
situace v Iráku 

Aktuální tématická diskuse, které se v panelu 
zúčastnili: B. Tureček - redaktor Právo; C. Bumbálek - 
expert Asociace pro mezinárodní otázky; L. Cimburek - 
vojenský expert prozatímní správy Iráku na 
Ministerstvu obrany Iráku (2003); C. Munter - zástupce 
velvyslance Spojených států amerických v České 
republice; M. Balabán – CESES 

13.2. 

Changing Forms of 
State Intervention in 
Social Protection – their 
Effects on Social 
Citizenship Rights  

Mezinárodní konference ve spolupráci se sítí 
CINEFOGO, na níž vystoupili odborníci z 11-ti 
evropských zemí a USA 

16. - 17.2. 

Potřebuje Evropa 
společný jazyk, aby 
mohla diskutovat o 
věcech veřejných?  

Přednáška Prof. R. Rose (University of Aberdeen, 
Centre for the Study of Public Policy). Organizátory 
akce: CESES, katedra veřejné a sociální politiky ISS 
FSV UK, Česká asociace Římského klubu, o.s., 
MUTUA – Sdružení pro kultivaci veřejného prostoru, 
o.s. a mediální partner EKONOM 

15.3. 

Obyčejní lidé ve 
veřejné politice 

Přednáška Prof. R. Rose (University of Aberdeen, 
Centre for the Study of Public Policy). Organizátory 
akce: CESES, katedra veřejné a sociální politiky ISS 
FSV UK, Česká asociace Římského klubu, o.s., 
MUTUA – Sdružení pro kultivaci veřejného prostoru, 
o.s. a mediální partner EKONOM 

16.3. 

Dopad evropské 
integrace na “domácí” 
demokracie ve 
členských zemích EU 

Přednáška Prof. P. C. Schmittera (European 
University Institute in Florence, Department of Political 
and Social Sciences). Organizátory akce: CESES, 
katedra veřejné a sociální politiky ISS FSV UK, Česká 
asociace Římského klubu, o.s., MUTUA – Sdružení pro 
kultivaci veřejného prostoru, o.s. a mediální partner 
EKONOM 

29.3. 

Dějiny teorií 
korporativismu a 
poznávání současných 
evropských společností 

Přednáška Prof. P. C. Schmittera. Organizátory akce: 
CESES, katedra veřejné a sociální politiky ISS FSV 
UK, Česká asociace Římského klubu, o.s., MUTUA – 
Sdružení pro kultivaci veřejného prostoru, o.s. a 
mediální partner EKONOM 

30.3. 
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Křest knihy "Bezpečné 
Česko v bezpečné 
Evropě" 

Křest knihy; záštitu nad křtem převzali: ministr 
zemědělství ČR P. Gandalovič, J. Borovec, 
místopředseda představenstva ČEZ, a.s., F. Bublan, 
předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR, Doc. J. 
Havel z IES FSV UK, B. Týřová z Odboru pro 
informování o evropských záležitostech Úřadu vlády 
ČR a M. Potůček, vedoucí CESES FSV UK 

3.4. 

Diskuse 
k připravovanému 
českému vydání knihy: 
„Věk omylnosti – 
Důsledky války 
s terorem“ 

Diskusní setkání s Georgem Sorosem k 
připravovanému českému vydaní knihy. Organizátory 
akce: CESES, katedra veřejné a sociální politiky ISS 
FSV UK, Česká asociace Římského klubu, o.s., 
Evropský literární klub (ELK), Open Society Fund 
Praha, MUTUA – Sdružení pro kultivaci veřejného 
prostoru, o.s.; mediální partner EKONOM 
 

 

 

27.4. 

Aktuální situace a 
perspektivní vývoj 
v Afghánistánu 

Aktuální tématická diskuse, které se v panelu 
zúčastnili: Š. Füle - velvyslanec ČR při NATO; S. Horák 
- IMS FSV UK; V. Kuchyňová Šmigolová - ředitelka 
Odboru bezpečnostní politiky MZV ČR; L. Kudláček - 
koordinátor projektů pro Afghánistán, Člověk v tísni, 
o.p.s.; L. Rouček - první místopředseda zahraničního 
výboru Evropského parlamentu; A. Sporyš - Senior 
Information Analyst/Deputy Chief of Staff, Mise OSN v 
Afghánistánu; genmjr. J. Prokš - zástupce náčelníka 
GŠ AČR - ředitel Společného operačního centra MO 
ČR; M. Balabán – CESES 

18.5. 

Research training 
conference: Finance 
and Delivery of 
Mental Health 
Services in Central 
Europe 

Mezinárodní konference zaměřená na vytvoření 
regionální sítě výzkumníků v oblasti duševního zdraví 
ve střední a východní Evropě pořádaná ve spolupráci s 
Kalifornskou univerzitou v Berkeley, USA 

20. - 23.5. 

Sociální kapitál, 
ekonomika a zdraví : 
nové poznatky 

Přednáška Prof. R. Schefflera (Kalifornská univerzita v 
Berkeley, USA). Organizátory akce: CESES, katedra 
veřejné a sociální politiky ISS FSV UK, Česká asociace 
Římského klubu, o. s., MUTUA – Sdružení pro kultivaci 
veřejného prostoru, o. s. a mediální partner EKONOM 

23.5. 
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Ruský pohled na 
globální politiku:otázky, 
výzvy, přístupy 

Aktuální tématická diskuse s Prof. A. M. Migraňjanem 
(Akademik Akademie politických věd, člen Rady pro 
zahraniční a obrannou politiku Ruské federace, 
místopředseda komise pro otázky globalizace a 
národní strategie rozvoje Společenské komory Ruské 
federace) 

13.6. 

TRANSAACT Pilot 
Training 

Pilotní kurz prakticky zaměřený na komunikaci 
výsledků výzkumu novinářům, politikům a širší 
veřejnosti, pořádaný v rámci programu Spread of 
Excellence projektu CINEFOGO 

23. - 27.9. 

Ohniska napětí ve 
světě 

Tematická diskuse spojená s prezentací nové 
stejnojmenné publikace. Účastníci panelové diskuse: 
M.Šlachta - autor publikace; J. Prokš - zástupce 
Generálního štábu A ČR; K. Kohout - účastník 4 misí; 
K. Rožánek - reportér ČT; M. Broža - vedoucí IC OSN; 
M. Balabán - CESES 

25.9. 

Místo Číny 
v současném světě 

Tématická diskuse s hlavním hostem - J.E. PhDr. HUO 
YUZHEN - Mimořádnou a zplnomocněnou 
velvyslankyní Čínské lidové republiky v České 
republice 

22.10. 

Mezinárodní 
konference - 
„Bezpečnostní 
budoucnost EU a ČR: 
Jak jsme na ni 
připraveni“ 

„Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“; 
týmový projekt „Bezpečnost“ (CESES FSV UK), 
spoluorganizátoři: Institut ochrany obyvatelstva Lázně 
Bohdaneč GŘ HZS ČR a zastoupení Evropské komise 
v ČR. 
Záštitu nad konferencí převzali (v abecedním pořadí): 
MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy; Mgr. 
František Bublan, předseda výboru pro bezpečnost 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; Mgr. Petr 
Gandalovič, ministr zemědělství České republiky; 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity 
Karlovy v Praze; Dr. Libor Rouček, první 
místopředseda zahraničního výboru Evropského 
parlamentu a Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, generální 
ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky 
 

23.11. 

Mezinárodní 
konference - "Nová 
sociální Evropa: obrat 
v programové 
orientaci evropské 
levice?" 

Hlavním řečníkem konference byl Poul Nyrup 
Rasmussen (prezident Strany evropských socialistů 
(PES), bývalý premiér Dánského království). 
Organizátory akce: CESES a zastoupení Friedrich-
Ebert-Stiftung v ČR 

7.12. 
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    Hlavní výstupy rokuHlavní výstupy rokuHlavní výstupy rokuHlavní výstupy roku    
  
  

 Publikace 
  

 Strategické vládnutí a Česká republika 
 

 

 

 
M. Potůček a kol. 
Praha, Grada, 2007 

 

 
Práce vymezuje teoretická východiska strategického vládnutí a jeho indikátory. Zabývá se 
rolí nadnárodních a mezinárodních organizací a srovnáním role národních institucí ve 
strategickém vládnutí v jednotlivých zemích Evropské unie. Shrnuje poznatky o pokusech 
o strategické vládnutí v České republice po roce 1989. Další kapitoly se orientují na 
analýzu role elit, veřejností, politických stran, médií a veřejných rozpočtů ve strategickém 
vládnutí. V závěru je několik případových studií o strategických dokumentech na národní, 
krajské i lokální úrovni. Cílovou skupinou jsou vrcholoví řídící pracovníci v exekutivě firem 
i ve veřejné správě, zpracovatelé strategických dokumentů, pracovníci poradenských 
agentur, vědeckovýzkumní pracovníci a studenti zabývající se touto problematikou. 

  
  
 

 Bezpečné Česko v bezpečné Evropě 
 

 

 

 
Kolektiv autorů, Libor Stejskal (ed.),  
Úřad vlády ČR, 2007 
Publikace vzniklá v rámci projektu "Bezpečné Česko v 
bezpečné Evropě" (2006). 

 

 
Ve čtyřech  tématických okruzích – „Strategický rámec pro evropskou bezpečnost“, „EU 
jako globální a regionální bezpečnostní aktér“, „Posilování vnitřní bezpečnosti EU“ a 
„Energetická bezpečnost EU: klíčové téma bezpečnostní politiky“ - je představena velmi 
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mnohovrstevnatá mozaika unijní a české bezpečnostní politiky prostřednictvím oficiálních 
dokumentů, odborných studií a hlavních vystoupení, s nimiž se veřejnost mohla seznámit 
v průběhu projektu. 
 Velmi podstatnou součástí publikace jsou i dva  klíčové dokumenty, které charakterizují a 
vymezují základní postoj EU k zajišťování nejen evropské, ale i globální bezpečnosti a zde 
jsou vůbec poprvé přeloženy do českého jazyka: Evropská bezpečnostní strategie a 
Doktrína lidské bezpečnosti pro Evropu 

  
  
  

 Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace 
 

 

 

 
Sborník příspěvků z konference CESES FSV UK Praha 
2. - 3. listopadu 2006 
Praha, AVAS, s.r.o., 2007 
 

 
 

 

 
V této knize naleznete soubor příspěvků, které byly předneseny na konferenci „Česká 
republika v Evropské unii: inspirace a proměny“. Konference byla uspořádána ve dnech 2. 
-3. listopadu 2006 v Praze ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a jejím 
fondem Čerych. Mediálními partnery byly týdeník Ekonom a český informační portál 
EurActiv.cz. 

  

  

  

  

 Studie CESES / CESES Papers 

 
Edice CESES zaměřená na vydávání výzkumných prací členů tohoto pracoviště a dalších 
spolupracovníků 
 

 
Srovnání dvou aspektů sociální soudržnosti v České republice, na 
Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Finsku a Řecku 
 

Šmídová M.,  
Rákoczyová M. 

 
Hodnotový portrét evropských zemí. Srovnávací analýza s 
použitím přístupu Shaloma Schwartze 
 

Vávra M. 

 Přístupy k sociologickému zkoumání kultury a stratifikace Bayer I., Šafr J., 
Vojtíšková K 
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 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 

  

 

On the origins of entrepreneurship in transition countries : the case of 
Czechoslovak entrepreneurial elite 
Prague : FSV UK, 2007. 36 s. Prague social science studies. Public policy 
and forward studies, PPF-022. ISSN 1801-5999. 
 

Benáček V. 

  

Welfare state transformations in Central and Eastern Europe 
Praha : FSV UK, 2007. 46 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná 
politika a prognostika, PPF-023. ISSN 1801-5999. 
 

Potůček M. 

 

Czech national action plan on social inclusion : did it matter? 
Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2007. 24 s. Pražské sociálně vědní 
studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-024. ISSN 1801-5999. 
 

Potůček M. 

 

Transformace sociálního státu v centrální a Východní Evropě 
Praha : FSV UK, 2007. 40 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná 
politika a prognostika, PPF-025. ISSN 1801-5999. 
 

Potůček M. 

 

Problem delimintation in public policy 
Praha : FSV UK, 2007. 22 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná 
politika a prognostika, PPF-026. ISSN 1801-5999. 
 

Veselý A. 

 

Dislokace protiraketové základny jako strategický rozhodovací proces a 
veřejný zájem 
Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2007. 25 s. Pražské sociálně vědní 
studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-027. ISSN 1801-5999. 
 

Rašek A. 

 

The extended concept of security and the Czech security practice 
Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2007. 35 s. Pražské sociálně vědní 
studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-028. ISSN 1801-5999. 
 

Balabán M., 
Rašek A., 
Stejskal L. 

 

Contemporary religion as one of the reasons of European identity 
Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2007. 28 s. Pražské sociálně vědní 
studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-029. ISSN 1801-5999. 
 

Prudký L.. 

 

Konceptuální rámec pro analýzu vzdělávací politiky 
Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2007. 35 s. Pražské sociálně vědní 
studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-30. ISSN 1801-5999. 
 

Veselý A. 
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 PŘEHLED PUBLIKOVANÝCH POPULARIZAČNÍCH ČLÁNKŮ 
  
 Přímá účast není omyl Rašek A. Právo 4.1. 
     

 Nezamýšlené důsledky irácké války Balabán M. Právo 11.1. 
     

 Zvítězila strategie Topodalík Rašek A. HN 16.1. 
     

 Nejde pouze o radar Balabán M. Právo 23.1. 
     

 Opravdu potřebujeme základnu? Rašek A. HN 8.2. 
     

 Dehonestace policistů Rašek A. Právo 10.2. 
     

 
…ne Korejci a Íránci si nás stejně 
netroufnou napadnout 

Rašek A. MF Dnes 15.2. 

 
Nečekejme pouze na prezidentské volby v 
USA 

Balabán M. Právo 19.2. 

 Nebezpečný experiment Potůček M. Právo 14.4. 
     

 Na co myslí Nicolas Sarkozy Balabán, Rašek HN 31.5. 
     

 Proč je radar strategická volba Rašek A. MF Dnes 2.6. 
     

 Hrozit návratem vojny je faux pas Rašek A. MF Dnes 7.6. 
     

 Nesnadná role Vlasty Parkanové Rašek A. Právo 11.6. 
     

 Historie z roku 2020 Balabán, Rašek MF Dnes 16.6. 
     

 Generální stávka nemusí být snem Rašek A. Právo 22.6. 
     

 Není to na občanskou neposlušnost? Rašek A. Právo 7.7. 
     

 Duel: dávky jako cukr nebo jako bič Potůček M. MF Dnes 9.7. 
     

 
Langerova metoda cukru a biče zatím 
nezabírá 

Rašek A. MF Dnes 4.8. 

 Rozhodují v justici klany? Rašek A. Právo 13.8. 
     

 Občanovi nezbývá než se divit Rašek A. Právo 7.9. 
     

 Proč se „žabákuje“ v policii Rašek A. Právo 17.9. 
     

 Geopolitika a naše afghánská mise Balabán M. Právo 21.9. 
     

 Mají se zrušit záchranné prapory? Balabán, Rašek iHNed.cz 26.9. 
     

 Blackout v Česku Balabán, Rašek MF Dnes 12.10. 
     

 Současnost nesoučasných Musil J. Lidové noviny 13.10. 
     

 Tucet let kolem radaru Rašek A. Právo 10.12. 
     

 Americká lekce Balabán M. Právo 12.12. 
     

 Takzvaná politická odpovědnost Rašek A. Právo 18.12. 
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 SPOLUPRÁCE S VYSÍLÁNÍM ČESKÉ TELEVIZE A S ČESKÝM ROZHLASEM 
     
     
     

 ČRo6  Diskuse o americké protiraketové základně 
 

Rašek A. 30.1. 

 ČRo6  Hodnotový systém Čechů v proměnách času Prudký L., 
Šmídová  M. 

3.4. 

 ČT24 Před půlnocí, interview Alexandra Mitrofanova 
s Milošem Balabánem k problematice Evropské 
bezpečnostní politiky 
 

Balabán M. 11.5. 

 ČRo6 Evropská integrace a globalizace (s podtitulem 
Může Evropská unie pomoci sociálnímu státu 
dohnat globalizující se kapitalismus? Pokud ano, 
jak?) 
 

Musil J., 
Potůček M., 
Benáček V., 
Šmídová  M. 

17.5. 

 ČT24 Aktuální tématická diskuse, které se v panelu 
zúčastnili: Š. Füle – velvyslanec ČR při NATO; S. 
Horák – IMS FSV UK; V. Kuchyňová Šmigolová – 
ředitelka Odboru bezpečnostní politiky MZV ČR; L. 
Kudláček – koordinátor projektů pro Afghánistán 
Člověk v tísni, o.p.s.; L. Rouček – první 
místopředseda zahraničního výboru Evropského 
parlamentu; A. Sporyš – Senior Information 
Analyst/Deputy Chief of SMFF, Mise OSN 
v Afghánistánu; genmjr. J. Prokš – zástupce 
náčelníka GŠ AČR – ředitel Společného 
operačního centra MO ČR. 

Přímý přenos 18.5. 

 24cz Ruský pohled na globální politiku: otázky, výzvy, 
přístupy 

Záznam 13.6. 

 ČT2 Krásná Praha olympijská, dokument 
 

Stejskal L. 4.7. 

 ČT2 Sbohem armádo! 
Pořad Fenomén dnes 
 

Rašek A. 20.9 

 ČT24 Tematická diskuse spojená s prezentací nové 
stejnojmenné publikace. Účastníci panelové 
diskuse: M. Šlachta - autor publikace; J. Prokš - 
zástupce Generálního štábu AČR; K. Kout - 
účastník 4 misí; K. Rožánek - reportér ČT; M. 
Broža - vedoucí IC OSN; M. Balabán – CESES 
FSV UK Praha. 
 

Přímý přenos  25.9. 

 ČT24 Mezinárodní konference Bezpečnostní budoucnost 
EU a ČR: Jak jsme na ni připraveni 
 

Přímý přenos 
části 
konference 

23.11. 
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  V roce 2007 bylo vydáno první číslo 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 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. 
 
Myšlenka na založení tohoto časopisu v nás zrála poměrně dlouhou dobu. Jako 
výzkumníci působící v oboru veřejné politiky jsme velmi intenzivně vnímali, že bez 
vlastního časopisu je velmi obtížné obor dále rozvíjet a kultivovat. Možná nejde o náhodu, 
že rozhodnutí o založení časopisu padlo nyní, tedy v době, kterou Martin Potůček ve své 
analýze vývoje veřejné politiky v České republice v prvním čísle časopisu přirovnal 
k počátku dospělosti oboru. Důvodů, proč jsme se rozhodli věnovat své úsilí a čas tak 
namáhavému a zároveň nejistému podniku, jakým vydávání časopisu bezesporu je, však 
bylo více. Jsme přesvědčeni, že specifický historický vývoj regionu střední Evropy 
vyžaduje také specifický přístup k analýze a tvorbě veřejné politiky, a že tedy nelze 
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nekriticky přijímat a aplikovat přístupy, metody a poznatky „západní“ (tj. především 
americké) policy analysis. K tomuto přesvědčení nás vedou jak zkušenosti z vlastní 
výzkumné a analytické práce, z reflexe poznatků získaných při kontaktu s lidmi z praxe, 
tak i z výuky magisterských a doktorandských studentů. Rádi bychom proto alespoň 
malým dílem přispěli k ustavení veřejné politiky jako jedinečné vědní disciplíny v našem 
regionu. Z tohoto pohledu vnímáme časopis především jako společný prostor podporující 
otevřenou diskusi na věcná, ale i teoretická a metodologická témata. 
 
Veřejná politika však není pouze výsostně akademickou záležitostí, ba spíše naopak. 
Profesionálům, kteří se věnují veřejné politice v praxi, bychom chtěli nabízet 
analýzy konkrétních věcných oblastí a politik, které budou opřené o nejnovější teoretické 
poznatky a empirická data. Právě nedostatek fundovaných, metodologicky robustních, 
empiricky podložených analýz, které jsou zároveň relevantní a užitečné pro rozhodovací 
procesy, považujeme za jeden z nejvážnějších problémů veřejněpolitické praxe v České 
republice a pravděpodobně i v ostatních zemích středoevropského regionu. Příčiny tohoto 
stavu lze hledat v nedostatečné poptávce ze strany politiků a představitelů veřejné 
správy, krátké tradici oboru v post-socialistických zemích nebo také v obtížnosti 
publikování takových analýz, které se často nacházejí na rozhraní hned několika vědních 
disciplín a politiky, v oborových vědeckých časopisech. 
 
Naším cílem je poskytovat dostatečný prostor právě takovým článkům a věříme, že tak 
v delším časovém horizontu přispějeme nejenom ke zkvalitnění samotného oboru, ale 
také ke zvýšení poptávky rozhodovatelů na všech úrovních veřejné správy. 
 
Na závěr tohoto krátkého představení bychom rádi poděkovali všem spolupracovníkům 
z redakce, bez jejichž entuziasmu a podpory by časopis vůbec nemohl vzniknout. Dík 
patří také našim kolegům ze zahraničí, z nichž bychom chtěli zmínit především osobní i 
institucionální podporu prof. Malíkové z Ústavu verejnej politiky a prof. László Vasse z 
Budapest College of Communication and Business a slibně se vyvíjející spolupráci 
v rámci mezinárodní sítě CINEFOGO. 
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 Finanční zabezpečení 
 

7 916,0

2 879,0

1 876,0

959,4

800,0

738,5 249,0

Výzkumný záměr FSV a FF UK, MŠMT (reg.č. MSM 0021620841)

Sociální a kulturní soudržnost v�diferencované společnosti, MPSV (reg. č. 1J 028/04-DP2)

Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání
negativních dopadů sociální diferenciace v ČR, MŠMT (reg. č. 2D06014)

Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic/Central Europe, University
of California (Subaward no. SA5602-11401)

Projekt MV ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - Institut ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč

Civil society and new forms of governance in Europe - The making of European
citizenship, Network of Excellence  - CINEFOGO, 6. RP EU (contract no. 513350)

Ostatní
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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://ceses.cuni.cz 
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Tým pracovníků CESES 
  
  
  
  sekretariát +420 224 491 493 
 Vedoucí pracoviště   
 Potůček Martin potucek@fsv.cuni.cz 492 
 veřejná a sociální politika, prognostika http://martinpotucek.cz  
    

 Zástupce vedoucího   
 Mašková Miroslava maskovam@fsv.cuni.cz 490 
 populační vývoj – sociální a politické souvislosti   
    

 Pracovníci CESES  (v abecedním pořadí) 
 Abramuszkinová – Pavlíková Eva evapavlik@yahoo.com 489 
 národní identita, sociální soudržnost   
    

 Angelovská Olga olvy@centrum.cz 489 
 hodnoty, sociální soudržnost   
    

 Balabán Miloš balaban@fsv.cuni.cz 498 
 bezpečnostní politika   
    

 Benáček Vladimír benacekv@fsv.cuni.cz 652 
 ekonomika   
    

 Drhová Zuzana zuzana.drhova@ecn.cz 489 
 udržitelný rozvoj   
    

 Emanovská Marie emanov@fsv.cuni.cz 494 
 personální agenda   
    

 Frič Pavol fric@fsv.cuni.cz 652 
 teorie a metodologie prognózování, občanský sektor   
    

 Janečková Marcela janeckova@fsv.cuni.cz 500 
 podpora projektu   
    

 Ježek Josef josef.jezek@gmail.com 489 
 sociální soudržnost   
    

 Just Petr just@fsv.cuni.cz 489 
 politický vývoj   
    

 Kalous Jaroslav jaroslav.kalous@chello.cz 652 
 vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál   
    

 Karlová Irena ibk@email.cz 490 
 podpora projektů   
    

 Kortusová Mirka kortusova@fsv.cuni.cz 500 
 projektová manažerka, public relations   
    

 Kučera Jan jan.kucera@gmx.net 494 
 technická podpora projektů   
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 Kučerová Eva kucerovae@pef.czu.cz 489 
 sociologie venkova   
    

 Matějovská Dagmar loveckov@fsv.cuni.cz 494 
 projektová evidence   
    

 Mouralová Magdalena majda.mouralova@centrum.cz 498 
 sociální soudržnost a ekonomická 

konkurenceschopnost, vzdělávací politika 
 

 

    

 Musil Jiří ceu.musil@volny.cz 493 
 sociální soudržnost   
    

 Nachtmannová Marta nacht@fsv.cuni.cz 500 
 strategické vládnutí, public relations   
    

 Nekola Martin nekola@centrum.cz 496 
 veřejná správa, veřejné služby a inform. technologie   
    

 Novotný Vilém vnovotny@fsv.cuni.cz 498 
 strategické vládnutí, analýza veřejných politik   
    

 Ochrana František ochrana@vse.cz 494 
 veřejná správa, veřejný sektor   
    

 Paterová Hana hana.paterova@email.cz 500 
 dobré vládnutí a etika v politice   
    

 Prudký Libor prudom@pointpraha.cz 489 
 národní identita, hodnoty a zájmy   
    

 Rašek Antonín rasek@centrum.cz 498 
 bezpečnostní politika   
    

 Reichlová Natálie reichlova@email.cz 489 
 ekonomika   
    

 Stejskal Libor stejskli@fsv.cuni.cz 498 
 bezpečnostní politika   
    

 Šmídová Michaela smidovamichaela@seznam.cz 489 
 sociální soudržnost   
    

 Tichý Radek radektichy@centrum.cz 652 
 sociologie hodnot, sociologie náboženství   
    

 Vávra Martin mavavra@centrum.cz 489 
 sociální soudržnost   
    

 Veselý Arnošt vesely.arnost@centrum.cz 496 
 vzdělávací politika a problematika rozvoje lidských 

zdrojů, metodologie veřejné politiky  
 

 


