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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;
 zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře, vize a strategie soci-

álního, ekonomického, environmentálního a politického vývoje ČR 
v globálním kontextu;

 rozvíjí dialog s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, 
       občanského sektoru i se samotnými občany;
 vytváří poznávací a metodické předpoklady pro zkvalitňování 
       strategického řízení země.
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| Úvodní slovo vedoucího pracoviště

Vážení přátelé dobré budoucnosti,

posláním Centra pro sociální a ekono-
mické strategie při Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy je podílet se 
na systematickém poznávání možných 
budoucností země, identifikovat její 
ohrožení a rozvojové příležitosti, kon-
cipovat vize, strategie a scénáře jejího 
budoucího vývoje. 
CESES vznikl v říjnu 2000 jako interdis-
ciplinární pracoviště, jehož teoretické 
a metodologické přístupy vycházejí ze 

základů oboru veřejná politika. Za dobu své šestileté existence jsme publiko-
vali několik souhrnných publikací a řadu studií, organizovali nebo spoluor-
ganizovali mnoho odborných akcí, navázali řadu kontaktů u nás i ve světě a 
zapojili se do mezinárodních výzkumných projektů. Soustředili jsme při tom 
poměrně značné penzum teoretických a empirických poznatků a metodolo-
gických zkušeností z prognostické tvorby. 
Již v roce 2005 došlo k důležité změně v celkovém zaměření naší práce. 
Zahájili jsme šestiletý výzkumný cyklus Vize a strategie rozvoje české společnosti 
v EU, řešený jako dílčí výzkumný záměr obecnějšího výzkumného záměru 
Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika realizovaného ve spolupráci  FSV a 
FF UK. Zatímco první rok řešení jsme využili zejména k dalšímu prohloube-
ní teoretických a metodologických základů zkoumání budoucnosti, v dru-
hém roce jsme se soustředili na přípravu vydání dvou souhrnných publikací 
(teoretické a empirické) v roce 2007.
Výsledky prací byly představeny na pracovní konferenci CESES s názvem 
„ČR v EU: proměny a inspirace“ v závěru roku. Problémy řešené ve výzkum-
ném záměru úzce souvisely s řešením dalších dvou samostatně zpracová-
vaných projektů. Metodologickým aspektům prognózování byla věnována 
pozornost v projektu GA ČR Systematický rozvoj metodologie prognózování, 
který byl zakončen vydáním publikace „Manuál prognostických metod“. 
Obohacením na poli výzkumu sociální soudržnosti se staly  postupy řešení v 
projektu Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti, jehož zadava-
telem je MPSV. Významným přínosem v naší práci je zapojení do mezinárod-
ních, a zejména evropských, výzkumných sítí. Od roku 2006 participujeme 
ve dvou několikaletých mezinárodních projektech zpracovávaných v rámci 6. 
rámcového výzkumného programu EU,  které tématicky úzce souvisejí s řeše-
ním dílčího výzkumného záměru CESES. Prvním z nich je projekt Civil Soci-
ety and New Forms of Governance in Europe – The making of European Citizenship 
(CINEFOGO) – Network of Excellence.  CESES má v rámci této sítě roli hlavního 
koordinátora aktivit směřujících k efektivnímu předávání vědeckých poznat-
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ků a příkladů dobré praxe mnoha cílovým skupinám na různých úrovních 
Evropského společenství. Druhým projektem je projekt uskutečněný v rámci 
akce Marie Curie Chair The Role of Organized Civil Society for the Gover-
nance of Transition in the Czech Republic (CISOCICZ). CESES je od května 
2006 hostitelským pracovištěm dr. Jürgena Groteho z Konstanz Universität 
(Německo), který se zabývá analýzou vzájemné závislosti a strategickým 
chováním organizací veřejného a soukromého sektoru.
Výsledky výzkumu jsme průběžně zveřejňovali ve vlastní řadě odborných 
textů – Studie CESES/ CESES Papers, které vydáváme od roku 2003, pořádali 
jsme semináře a konference. V březnu 2006 jsme v Parlamentu České republi-
ky slavnostně pokřtili učebnici Veřejná politika, která je první svého druhu u 
nás. Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK zorganizovalo v prů-
běhu roku několik akcí věnovaných otázkám bezpečnosti a bezpečnostního 
výzkumu. 
Rovněž jsme se podíleli na výuce vysokoškolských studentů. Kromě zapojení 
členů týmu ve výuce v rámci oboru veřejná a sociální politika na FSV UK 
jsme pro magisterský a doktorský stupeň studia rozvinuli dvě nové speciali-
zace Vzdělávací politika a Bezpečnostní politika, a především pro bakalářský 
stupeň byl nově nabídnut kurz Problémy české společnosti a veřejná politika. 
Ve své práci jsme se i nadále snažili důsledně uplatňovat princip spoluúčasti 
odborné i občanské veřejnosti, politiků i úředníků na tvorbě prognóz. Mnozí 
členové týmu se zapojili aktivně do práce české pobočky Římského klubu. 
Také pokračoval cyklus setkávání nad nejrůznějšími zajímavými tématy sou-
visejícími s naší prací pod souhrnným názvem Dílny budoucnosti, který byl 
zahájen již v roce 2002. V rámci Dílen budoucnosti se v květnovém předvo-
lebním období uskutečnily dvě akce s aktuálními tématy Moc médií a média 
moci a Jak daleko vidí politické strany?. 
Pravidelně jsme konzultovali se zájemci o naše přístupy a poznatky. Publiko-
vali jsme v denním i odborném tisku, seznamovali jsme s naší prací poslucha-
če Českého rozhlasu i diváky České televize. 
Věřím, že naše výroční zpráva přispěje k lepšímu porozumění tomu, co může 
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK nabídnout Vám, Vaší 
instituci a co nabízí i celé naší zemi. Budeme Vám vděčni za Vaše připomínky 
a podněty, jak naši činnost dále zlepšit.

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
vedoucí CESES
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| Národní výzkumné projekty

Dílčí projekt zpracovávaný 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 6 tématických projektů.

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - koncepce, koordina-
ce, komunikace
Projekt má zastřešující úlohu. V jeho rámci je rozvíjen celkový kon-
cept tvorby souhrnných vizí a strategií, koordinována činnost dalších 
týmových projektů a rozvíjena komunikace ve veřejném prostoru jako 
nezbytný předpoklad tvorby a uplatnění vizí a strategií v reálném živo-
tě. 

Strategické vládnutí
Projekt se soustředí především na vypracování teoretických východi-
sek zkoumání problematiky strategického vládnutí a souběžně shro-
mažďuje 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.

Modernizace a její aktéři
Projekt  identifikuje  existující potenciály a hybné síly realizace jednot-
livých vizí modernizace zahrnující analýzu schopností významných 
společenských aktérů - nositelů vizí a rozvojových strategií, způsobů 
jejich perspektivního uvažování, jejich prioritních orientací, vzájem-
ných konfliktů, napětí a problémů, jejichž řešení je nezbytnou pod-
mínkou dosahování konkrétní vize prostřednictvím zvolené strategie. 
Výzkum je založen na interpretaci rozsáhlých datových souborů mezi-
národních i domácích výzkumů názorů obyvatelstva k relevantním 
otázkám modernizace.

Konkurenční schopnost české ekonomiky a sociální soudržnost
Projekt je zaměřen na rozpracování teoretických souvislostí mezi kon-
kurenční schopností podniků na jedné straně a dopadu takto úzce 
chápané konkurenční schopnosti na širší pojetí sociálního blahobytu a 
dlouhodobé udržitelnosti rozvoje společnosti.

Vize a strategie 
rozvoje české 
společnosti v EU
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Vize a strategie 
rozvoje české 
společnosti v EU 
(pokr.)

Sociální a kulturní 
soudržnost v 
diferencované 
společnosti

Vzdělávací, 
poradenské a 
konzultační centrum 
pro zkvalitnění 
strategického řízení

Bezpečnost
Projekt vychází z rozšířeného pojetí bezpečnosti a rozvíjí jeho teoretic-
kou i aplikovanou rovinu; identifikuje klíčové faktory ovlivňující bez-
pečnost 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.

Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií
Projekt představuje metodologický svorník celého projektu. Jeho cílem 
je kultivovat teoretickou a metodickou základnu prognostických prací 
souhrnného typu a zobecňování zkušeností z praxe prognostické tvor-
by a veřejné politiky.

Internetová stránky projektu: http://www.ceses.cuni.cz/CESES-15.html

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 společnosti.
Projekt řeší tyto čtyři pracoviště: 1. CESES, Fakulta sociálních věd, UK, 
Praha; 2. Insitut sociologických studií, Fakulty sociálních věd, UK, Pra-
ha; 3. Ústav sociologie Akademie věd ČR; 4. 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, roz-
borech fungování institucí, analýze dat o vnitřních periferiích České 
republiky a na hloubkových a skupinových rozhovorech vybraných 
kategorií populace ČR.

Internetová stránky projektu: http://www.ceses.cuni.cz/CESES-17.html

Projekt v rámci programu JPD3 podporovaný prostředky Evropského 
sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a Magistrátu hl. města Prahy 
(reg. č.  CZ.04.3.07/3.2.01.02/2038). Smyslem projektu byl vývoj nového 
programu dalšího vzdělávání a jeho následné pilotní ověření. Cílem 
bylo vytvoření vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra, 
které má subjektům veřejného, komerčního a občanského sektoru 
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metodicky i prakticky pomáhat při získávání dovedností potřebných 
ke zpracovávání koncepcí a strategií. V rámci projektu bylo vyškoleno 
11 lektorů, kteří se následně zapojili do výuky v pilotních kurzech. Po 
úspěšném absolvování pilotního kurzu získalo certifikát 103 účastníků 
z řad veřejného, komerčního i neziskového sektoru, kterým bylo uděle-
no celkem 124 certifikátů.

Internetová stránka projektu: http://www.ceses.cuni.cz/CESES-60.html
Výzkumný projekt GA ČR (reg. č. 403/03/0109). Systematické sledování, 
experimentální ověřování, rozvíjení a evaluace ve světě užívaných pro-
gnostických metod a postupů. Vývoj nových metod a jejich vřazování 
do uceleného komplexu prognostické metodologie a praxe zkoumání 
budoucího vývoje České republiky. Projekt byl završen slavnostním 
křtem publikace Manuál prognostických metod (Potůček, M. (ed.), Sociolo-
gické nakladatelství, Praha 2006).

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 proce-
sů sociální diferenciace a jejich vazby na struktury hodnot, věr a norem 
české společnosti budou navrženy metodiky uplatnitelné pro sekundár-
ní socializaci přispívající k sociální kohezi.

Projekt Ministerstva vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchran-
ného 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.

Systematický 
rozvoj metodologie 
prognózování

Sdílené hodnoty a 
normy chování jako 
zdroj posilování 
sociální koheze 
a překonávání 
negativních 
dopadů sociální 
diferenciace v ČR

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

| Národní výzkumné projekty (pokr.)
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Projekt rozvoje specializace vzdělávací politiky v rámci magisterského 
oboru veřejná a sociální politika na FSV UK financovaný Fondem vzdě-
lávací politiky, MŠMT ČR. V roce 2006 pokračovaly práce na koncipo-
vání a rozvíjení výukové i výzkumné stránky vzdělávací politiky jako 
svébytné vědní disciplíny, navazující na aktivity realizované s pod-
porou FVP v roce 2005. Prostředky FVP poskytnuté v roce 2006 byly 
v souladu s plánovanými cíli pro tento rok využity k dalšímu rozvoji 
specializace vzdělávací politiky v rámci magisterského oboru veřejná a 
sociální politika na FSV UK. Byly zpracovány základní výukové texty, 
analyzovány podobné programy v zahraničí, nastavena struktura spe-
cializace a vybudována síť expertů v této oblasti. V nakladatelství Karo-
linum na začátku roku 2007 (s vročením 2006) vyjdou publikace „Teorie 
vzdělávací politiky“, „Vzdělávací politika ČR v globálním kontextu“ a „Vybrané 
kapitoly ze vzdělávací politiky“. Byly zpracovány další expertní a výukové 
materiály na dosud ne dostatečně pokryté oblasti: řízení a financová-
ní školství; výzkum, vývoj a inovace; management; celoživotní učení; 
politika (politics) ve vzdělávání aj.. Tyto materiály obohatí výuku před-
mětu Vzdělávací politika na FSV UK. Do tisku je připravena publikace 
v angličtině „Educational Policy Studies in the Czech Republic: Current 
state, theoretical and analytical approaches, and possible future develo-
pment in international context”, která shrnuje výsledky analýzy výuky 
vzdělávací politiky a vymezuje český přístup v této oblasti.

Projekt rozvoje specializace bezpečnostní politiky v rámci magisterské-
ho oboru veřejná a sociální politika na FSV UK financovaný Fondem 
vzdělávací politiky, MŠMT ČR. Práce byly zaměřeny na obsahovou, 
personální a metodickou podporu kursu „Proměny bezpečnosti“. Jeho 
úspěšná realizace mj. přispěla k otevření studijního oboru „Bezpeč-
nostní studia“ na FSV UK v akademickém roce 2007/2008. K podpoře 
výuky byl připraven a zpracován studijní text „Kapitoly o bezpečnosti“ 
(publikace bude vydána v nakladatelství Karolinum v roce 2007), dále 
byly zpracovány expertní studie k aktuálním problémům bezpečnostní 
politiky ČR, EU a NATO, rešerše a překlady studií a analýz v oblasti 
bezpečnostní politiky. V roce 2006 byly realizovány i specializované 
semináře k profilovým otázkám bezpečnostní politiky ČR, EU a NATO 
jako součást dialogu o aktuálních a perspektivních otázkách této politi-
ky se širší a odbornou veřejností.

Vzdělávací politika

Bezpečnostní 
politika
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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 občan-
ství a překrývajících se identit a překonávat občanskou apatii a sociální 
exkluzi v Evropě. Hlavním koordinátorem projektu je Roskilde Univer-
sity (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 Evropské-
ho společenství a národního koordinátora v rámci ČR.

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 z Konstanz Univer-
sität (Německo), který se zabývá analýzou vzájemné závislosti a strate-
gickým chováním organizací veřejného a soukromého sektoru.

CESES se stal institucionálním spolupracovníkem European Founda-
tion 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 a kandidátských zemích Evropské unie.

Společný projekt CESES FSV UK s The School of Public Health, Uni-
versity 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.

| Mezinárodní výzkumná spolupráce

Civil Society 
and New Forms 
of Governance 
in Europe – The 
making of European 
Citizenship 
– Network of 
Excellence 
(CINEFOGO)

The Role of 
Organized Civil 
Society for the 
Governance of 
Transition in the 
Czech Republic

Monitoring Quality 
of Life in Europe

Mental Health and 
Policy Research 
Training Program
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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 odbor-
níky, politiky, představiteli veřejné správy, občanského sektoru i se samotnými občany. 

Název akce Popis akce Datum konání

EU Battle Groups

Koncept bojových uskupení EU představil na půdě 
SBP CESES náměstek MO ČR Ing. Martin Bělčík a 
zástupce ředitele sekce obranné politiky a strategie 
- politický ředitel MO ČR PhDr. Zdeněk Borkovec.

25. ledna 

Aktuální problémy 
řešené Ministerstvem 
obrany ČR

První náměstek MO RNDr. Pavel Štalmach, MBA, 
představil při setkání s členy týmu SBP především 
aktuální ekonomické problémy MO ČR.

22. února

Setkání s českými 
spoluautory publikace 
Veřejná politika

Představení nové učebnice Veřejné politiky na půdě 
FSV UK. Přínos učebnice byl hodnocen ekonomem 
(Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.), filozofem (Prof. 
PhDr. František Ochrana, DrSc.), politologem (Doc. 
PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.) a sociologem (Prof. 
PhDr. Jiří Musil, CSc.).

23. února 

Veřejná politika - křest

Slavnostní křest učebnice Veřejné politiky v Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou PhDr. 
Lubomíra Zaorálka, Miroslavy Němcové a Doc. 
RNDr. Jana Ámose Víška, CSc.

2. března

Reforma Policie ČR
Ministr vnitra ČR Mgr. František Bublan navštívil 
SBP CESES a seznámil členy týmu s probíhající 
reorganizací Policie ČR.

6. března 

Seminář SBP a MO ČR 
v Komorním Hrádku

V Komorním Hrádku proběhl druhý seminář SBP 
CESES FSV UK a MO ČR, jehož se zúčastnili i 
náměstek ministra obrany pro obrannou politiku 
Ing. Martin Bělčík, první náměstek ministra obrany 
RNDr. Pavel Štalmach, MBA a zástupce náčelníka 
GŠ AČR - ředitel Sekce plánování sil MO genmjr. 
Ing. František Hrabal.

13. dubna 

Moc médií a média 
moci

Diskusní setkání nad rolí médií ve veřejné politice 
a společnosti. Diskuse moderované Barborou 
Kroužkovou se v panelu zúčastnili Karel Hvížďala, 
doc. PhDr. Jan Jirák, Mgr. Lada Šušlíková a Ing. 
Jaromír Talíř.

16. května 
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Název akce Popis akce Datum konání

Spread of Excellence 
- CINEFOGO

Workshop členů sítě CINEFOGO odpovědných za 
Spread of Excellence. Součástí setkání byla evaluace 
dosavadních aktivit a diskuse dalších strategií pro 
program Spread of Excellence.

24.-25. května

Budoucnost země v 
programech českých 
politických stran

Panelová diskuse nad hlavními rozvojovými priori-
tami politických stran a jejich uvažování o budouc-
nosti ČR a EU. Účastníky panelu moderovaného 
Prof. PhDr. Martinem Potůčkem, CSc., MSc., byli 
MUDr. Pavel Bém (ODS), RNDr. Václav Exner, CSc. 
(KSČM), MUDr. Josef Janeček (KDU-ČSL), Ing. 
Arch. Jan Kasl (SNK-ED), Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 
(SZ) a PhDr. Lubomír Zaorálek (ČSSD).

30. května 

Energetická 
bezpečnost EU *

V pražském Eurocentru proběhla první aktuální 
tématická diskuse v rámci projektu Bezpečné Česko 
v bezpečné Evropě. 

31. května 

Vývoj bezpečnostní 
situace ve světě, 
Evropě a ČR v 
horizontu roku 2020 
s výhledem do roku 
2050

Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV 
UK uskutečnilo workshop k přípravě scénáře  s 
prezentací šesti podkladových studií. 14. června

Česká republika 
a vstup do 
Schengenského 
systému: Národní a 
regionální aspekty *

V Mariánských Lázních proběhl první seminář 
v rámci projektu „Bezpečné Česko v bezpečné 
Evropě“. 28. června 

Delegace z Tchajwanu: 
znalostní ekonomika a 
inovační systém

Na půdě CESES se uskutečnilo diskusní setkání 
se zástupci tchajwanského vědecko-výzkumného 
centra Science&Technology Policy Research and 
Information Centre na téma znalostní ekonomiky a 
inovačního systému.

18. srpna

Hrozba biologických 
útoků a možnost 
obrany proti nim

SBP CESES FSV UK ve spolupráci s firmou T-
SOFT s.r.o. uspořádalo seminář o hrozbě útoků 
biologickými zbraněmi. Hlavním hostem byl Prof. 
Alexander Borodulin ze Státního vědeckého centra 
virologie a biotechnologie Vektor z Kolcova u 
Novosibirsku v Ruské federaci.

5. září 

| Významné akce (pokr.)
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Název akce Popis akce Datum konání

EU a ČR: Boj proti 
terorismu 5 let poté *

V Chomutově proběhl seminář o problematice boje 
proti terorismu v Evropské unii a v České republice, 
který se konal v rámci projektu „Bezpečné Česko 
v bezpečné Evropě“ podpořeného Odborem pro 
informování o evropských záležitostech Úřadu 
vlády ČR. 

11. září 

Proměny konceptu 
vnitřní bezpečnosti

Slavnostní křest publikace spojený se seminářem 
proběhl díky spolupráci SBP CESES FSV UK a Ame-
rického informačního centra ve Woodrow Wilson 
Center při Velvyslanectví USA. Projevy přednesli 
PhDr. Miloš Balabán, vedoucí SBP CESES FSV UK, 
a Jonah J. Czerwinski z Center for the Study of the 
Presidency. Dalšími hosty byli Mgr. František Bub-
lan, předseda výboru pro bezpečnost  PSP ČR, a 
doc. Vladimír Plecitý, rektor Policejní akademie ČR.

13. září

Identita Evropy

Mezinárodní workshop CINEFOGO „Identita 
Evropy“ organizovaný CESES v Praze, zaměřený na 
přípravu společné publikace jejímž editorem bude 
Claire Wallace z University of Aberdeen. Za CESES 
byly na semináři byly předneseny dva příspěvky.

21.- 23. září

Evropský obranný 
průmysl a místo ČR v 
něm *

Druhá aktuální tématická diskuse, která se 
uskutečnila v Praze v rámci projektu „Bezpečné 
Česko v bezpečné Evropě“, podpořeného Odborem 
pro informování o evropských záležitostech Úřadu 
vlády ČR.

25. září 

Divide and Pacify

Seminář s představením knihy Divide and Pacify: 
Strategic Social Policies and Political Protests in 
Post-Communist Democracies. Knihu představil 
její autor Dr. Pieter Vanhuysse ze School of Political 
Sciences and Faculty of Education, University of 
Haifa.

4. října

Evropská unie a Blízký 
východ *

Třetí aktuální tématická diskuse, která se 
uskutečnila v Praze v rámci projektu „Bezpečné 
Česko v bezpečné Evropě“, podpořeného Odborem 
pro informování o evropských záležitostech Úřadu 
vlády ČR.

11. října 
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Název akce Popis akce Datum konání

Budoucí směřování 
ozbrojených sil České 
republiky

Na MO ČR proběhl diskusní panel ministra obrany 
Ing. Jiřího Šedivého s bezpečnostní komunitou k 
problematice dlouhodobého výhledu resortu obrany 
za účasti dvou pracovníků CESES PhDr. Miloše 
Balabána, Ph.D. a PhDr. Antonína Raška

18. října 

Poradní sbor CESES Setkání pracovníků CESES s Poradním sborem a 
prezentace činnosti CESES za uplynulý rok. 1. listopadu

Česká republika 
v Evropské unii: 
proměny a inspirace

Konference CESES v Praze v rámci dílčího projektu 
„Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“ 
výzkumného záměru FSV a FF UK „Rozvoj české 
společnosti v EU: výzvy a rizika“ ve spolupráci s 
NROS a jejím Fondem Čerych, s mezinárodní účastí.

2. – 3. listopadu 

Prezentace činnosti 
SBP CESES před 
vojenskými a 
leteckými přidělenci 

Na MO ČR proběhla prezentace činnosti SBP CESES 
určená pro vojenské a letecké přidělence akredito-
vané v ČR za účasti  PhDr. Miloše Balabána, Ph.D., 
PhDr. Antonína Raška a PhDr. Libora Stejskala  

3. listopadu 

EU jako globální 
a regionální 
bezpečnostní aktér *

Třetí seminář v rámci projektu „Bezpečné Česko 
v bezpečné Evropě“, podpořeného Odborem pro 
informování o evropských záležitostech Úřadu 
vlády ČR.

10. listopadu 

Výroční setkání týmu 
a spolupracovníků 
SBP CESES FSV 
UK s přednáškou k 
výsledkům summitu 
NATO v Rize

SBP CESES  FSV UK uspořádalo výroční setkání 
týmu a spolupracovníků v roce 2006 věnované 
hodnocení výsledků summitu Severoatlantické 
aliance v Rize (28.-29. 11. 2006). Hlavní projev na 
téma „Česká republika v Severoatlantické Alianci 
po summitu v Rize“ přednesl velvyslanec ČR při 
NATO Štefan Füle.

4. prosince 

Sociální soudržnost 
v zemích střední a 
východní Evropy a její 
budoucnost

Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR a CESES 
uspořádaly jednodenní mezinárodní konferenci 
za účasti expertů ze zemí Visegrádské skupiny 
a Německa. CESES byl odborným garantem 
konference a připravil 3 zprávy o situaci v České 
republice (M. Potůček, J. Musil a L. Prudký).

4. prosince

* U označených akcí byl CESES jako odborný partner semináře či konference.

| Významné akce (pokr.)
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| Hlavní výstupy roku

Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti / Changes in the Concept of 
Internal Security
Balabán, M., Nachtmannová, M., Stejskal, L. (eds.)
Karolinum, 2006. 123 s. ISBN 80-246-1175-9
Česko-anglický sborník statí ke stejnojmenné konferenci, která se usku-
tečnila 26. května 2005 na půdě Policejní akademie ČR. Sborník obsahuje 
příspěvky účastníků konference a příspěvky, které se k tématu konferen-
ce váží.

Manuál prognostických metod
Potůček, M. a kol. (ed.)
Sociologické nakladatelství, 2006. 193 s. ISBN 80-86429-55-5
Manuál prognostických metod vychází ze zkušeností českých pro-
gnostických pracovišť s uplatněním prognostických metod. Obsahuje 
celkem dvacet metod, od tvrdě formalizovaných až k heuristickým 
(expertním) metodám, sázejícím především na využití poznatků, 
dovedností, intuice a tvořivosti zkušených výzkumníků. Manuál 
je určen studentům a výzkumným pracovníkům společenskověd-
ních, přírodovědných i technických oborů, vyšším úředníkům, dále 
manažerům, podnikatelům a konzultantům, jakož i aktivistům občan-
ského sektoru. Nabídne uživateli možnost kdykoli si vybavit důležité 
informace o metodách využívaných v praxi prognózování, strategické-
ho řízení a veřejné politiky.

Teorie a nástroje vzdělávací politiky
Kalous, J., Veselý, A.  (eds.)
Karolinum, 2006,  ISBN 80-246-1260-7

Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu
Kalous, J., Veselý, A. (eds.)
Karolinum, 2006,  ISBN 80-246-1261-5

Vybrané problémy vzdělávací politiky
Kalous, J., Veselý, A. (eds.)
Karolinum, 2006,  ISBN 80-246-1262-3

 Potůček, M., Rašek, A. (eds): Strategické vládnutí a Česká republika. 
Praha: Grada, 2007 (v tisku).

 Veselý, A., Nekola, M. (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik: 
přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007 (v 
tisku).

Vydané publikace

Publikace v tisku
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Studie CESES / 
CESES Papers

Pražské sociálně 
vědní studie / 
Prague Social 
Science Studies 
(PSSS)

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

 Potůček, M. (ved. autorského týmu): Literature Review on Civil 
Society, Citizenship and Civic Participation in the Czech Republic 
(Recent Development, Overview of Public Discourse, and Review of 
Literature) Praha: CESES Papers, 2006, No. 1. ISSN 1801-1659 (projekt 
EU CINEFOGO).

 Mareš, P., Rákoczyová, M., Sirovátka, T.: Sociální vyloučení a 
sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda. 
Praha: Studie CESES, 2006, No. 3. ISSN 1801-1640 (projekt Sociální a 
kulturní soudržnost vdiferencované společnosti).

Pražské sociálně vědní studie tvoří základnu pro společné a koordi-
nované zveřejňování pracovních textů vznikajících v týmech výzkum-
ného záměru, stejně jako ostatních výzkumných projektech Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Slouží k posilování inter-
disciplinárního charakteru vědecko-výzkumné činnosti.

 Balabán, M.: Rozšířený koncept bezpečnosti a česká bezpečnostní praxe. 
Praha: FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a 
prognostika; č. 019. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-019_Balaban.pdf

 Balabán, M: Postavení Ruska a jeho vývoj do roku 2020 s výhledem do 
roku 2050. Praha: FSV UK, 2006. 16 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná 
politika a prognostika; č. 013. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-PPF013_Balaban.pdf

 Balabán, M.: Prognóza geopolitického vývoje světa v horizontu roku 
2020. Praha: FSV UK, 2006. 16 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politi-
ka a prognostika; č. 020. ISSN 1801-5999.

 Benáček, V.: Determining Factors of Exports and Imports: A Synthesis 
of Explanatory Paradigms. FSV UK Praha, 2006. 29 s. Pražské sociálně vědní 
studie. Veřejná politika a prognostika; č. 016. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-016_Benacek.pdf

| Hlavní výstupy roku (pokr.)
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 Benáček V., Prokop, L., Víšek, J. Á.: Determining Factors of Trade and 
Specialisation in Transition: Econometric Testing of the Czech Exports and 
Imports in 1993-2001. Praha: FSV UK, 2006. 25 s. Pražské sociálně vědní stu-
die. Veřejná politika a prognostika; č. 017. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-017_BenacekVisek.pdf

 Benáček V., Podpiera, J., Prokop, L.: Command Economy after the Shocks 
of Opening up: The Factors of Adjustment and Specialisation in the Czech 
Trade. Praha: FSV UK, 2006. 28 s. Pražské sociálně vědní studie. Ekonomická 
řada; č. EC-013. ISSN 1801-5999. 

 Benáček, V.: On the Origins of the Czechoslovak Entrepreneurship. 
Praha: FSV UK, 2006. 15 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a 
prognostika; č. PPF. ISSN 1801-5999.

 Benáček V.: Růst zkreslení HDP v prostředí transformace: implikace pro 
měření růstu a rozvoje české ekonomiky. Praha: FSV UK, 2006. Pražské soci-
álně vědní studie. Veřejná politika a prognostika; č. 001. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-PPF001_Benacek_cj.pdf

 Gregor M.: Public Sector Efficiency in the New EU Member States. Praha: 
FSV UK, 2006. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika; 
č. 005. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-PPF005_Gregor_aj.pdf

 Horáková T.: Kvalita českých vývozů a dovozů: kvantifikace pomocí 
vývoje jednotkových cen. Praha: FSV UK, 2006. Pražské sociálně vědní stu-
die. Veřejná politika a prognostika; č. 002. ISSN 1801-5999. 
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-PPF002_Horakova_cj.pdf

 Kreuzbergová E.: Dismantling Banking Socialism in the Czech Republic. 
Praha: FSV UK, 2006. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a pro-
gnostika; č. 006. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-PPF006_Kreuzbergova_aj.pdf

 Nekola, M.: Analýza a evaluace hlavních přístupů k měření vládnutí ve 
světě. [Analysis and evaluation of main approaches to governance measuring 
in the world]. Praha: FSV UK, 2006. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná 
politika a prognostika; č. 018. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-018_Nekola.pdf

 Ochrana, F.: Veřejná politika, veřejné rozpočty a strategie vládnutí. Praha: 
FSV UK, 2006. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika; 
č. 004. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-PPF004_Ochrana_cj.pdf
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 Paterová, H.: Etické aspekty analýzy a tvorby veřejných politik. Praha: 
FSV UK, 2006. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika; 
č. 011. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-011_Hlouskova.pdf

 Potůček, M.: Konceptuální základy strategického vládnutí. [Strategic 
Governance: Conceptual Foundations.]. Praha: FSV UK, 2006. Pražské sociál-
ně vědní studie. Veřejná politika a prognostika; č. 009. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-009_Potucek.pdf

 Potůček, M.: Strategic Governance: Conceptual Foundations. [Konceptu-
ální základy strategického vládnutí]. Praha: FSV UK, 2006. Pražské sociálně 
vědní studie. Veřejná politika a prognostika; č. 010. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-010_Potucek.pdf

 Rašek, A. a kol.: Bezpečnostní prognózy a realita. Praha: FSV UK, 2006. 
Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika; č. 012. ISSN 
1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-012_Rasek.pdf

 Slavík, C.: Reálná konvergence České republiky k EU v porovnání s 
ostatními novými  členskými zeměmi. Praha: FSV UK, 2006. Pražské sociálně 
vědní studie. Veřejná politika a prognostika; č. 003. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-PPF003_Slavik_cj.pdf

 Stejskal, L.: Rozšiřování konceptu bezpečnosti. Praha: FSV UK, 2006. 
Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika; č. 021. ISSN 
1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-PPF021_Stejskal_cj.pdf

 Veselý, A.: Analýza a vymezení problému ve veřejné politice. Praha: FSV 
UK, 2006. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika; č. 
008. ISSN 1801-5999.
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-538-version1-PPF008_Vesely.pdf 

 Veselý, A.: Teorie mnohačetných forem kapitálů. Praha: FSV UK, 2006. 
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| Hlavní výstupy roku (pokr.)

Pražské sociálně 
vědní studie / 
Prague Social 
Science Studies 
(pokr.)
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| Finance

Činnost CESES byla kryta z různých domácích a zahraničních zdrojů. 
Celkový roční rozpočet činil 17 232 tis. Kč.

Graf - Zdroje financování CESES FSV UK

1431 143154

2 795

4 857

572
923

6 645

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

Fond vzdělávací politiky, MŠMT

Sdílené hodnoty a normy chování …, MŠMT (reg. č. 2D06014)

Vzdělávací, poradenské a konzultační centrum ..., ESF, státní rozpočet
ČR a Magistrát hl. města Prahy  (reg. č. CZ.04.3.07/3.2.01.02)
Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti, MPSV
(reg. č. 1J 028/04-DP2)
Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany
obyvatelstva ..., MV ČR
CINEFOGO, Network of Excellence, 6. RP EU (contract no. 513350)

Ostatní
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| Kontaktní údaje

CESES FSV UK
Celetná 20
116 36 Praha 1

(+420) 224491493 sekretariát
(+420) 224227950

http://ceses.cuni.cz
ceses@fsv.cuni.cz

Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

Univerzita Karlova
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1

00216208
CZ00216208

Adresa

Telefon:
Fax:

Web:
E-mail:

Sídlo fakulty

Sídlo univerzity

IČO:
DIČ:
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| Pracovníci CESES

centrální linka: 224491111

Jméno a zaměření E-mail a www Linka
Potůček Martin (vedoucí)
veřejná a sociální politika, prognostika

potucek@fsv.cuni.cz
http://martinpotucek.cz 492

Abramuszkin-Pavlíková Eva
národní identita, sociální soudržnost evapavlik@yahoo.com 498

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

Benáček Vladimír
ekonomika benacekv@fsv.cuni.cz 674

Drhová Zuzana
udržitelný rozvoj zuzana.drhova@ecn.cz 652

Frič Pavol
prognózování, občanský sektor, elity fric@fsv.cuni.cz 674

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

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

Kučerová Eva
sociologie venkova kucerova@pef.czu.cz 489

Mašková Miroslava (zástupce vedoucího) 
populační vývoj - sociální a politické souvislosti maskovam@fsv.cuni.cz 490

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

Nachtmannová Marta
strategické vládnutí nacht@fsv.cuni.cz 489

Nekola Martin
veřejná politika a správa, IT nekola@centrum.cz 496

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

Orságová Petra
sociální soudržnost kopecka_petra@centrum.cz 674
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Jméno a zaměření E-mail a www Linka
Paterová Hana
dobré vládnutí a etika v politice hana.paterova@email.cz 500

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

Rašek Antonín
bezpečnostní politika rasek@centrum.cz 498

Reichlová Natálie
ekonomie reichlova@email.cz 489

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

Šmídová Michaela
sociální soudržnost smidovamichaela@seznam.cz 489

Vávra Martin
sociální soudržnost mavavra@centrum.cz 489

Veselý Arnošt
vzdělávací politika a problematika rozvoje 
lidských zdrojů

vesely.arnost@centrum.cz 496

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

Kortusová Mirka
projektová manažerka kortusova@fsv.cuni.cz 500

Karlová Irena
podpora projektů ibk@email.cz 494

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

| Pracovníci CESES (pokr.)
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