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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!
Svět, ve kterém žijeme, se mění před očima. Z událostí, které jsme
zažívali v právě uplynulém roce, zmiňme například takzvané arabské
jaro nebo dosud nevídané obtíže, do kterých se dostala společná
evropská měna. I v České republice jsme byli svědky procesů, které
čeřily dosud zdánlivě poklidnou hladinu běžného chodu státu a
společnosti. Lze říci, že ani stav světa, ani kondice naší republiky
nedávaly příliš důvodů k optimismu. Nás ale nejvíce trápila
skutečnost, že mnohá rozhodnutí politických a správních elit v naší
zemi se opírala spíše o povrchní znalosti a představy či dokonce o
chatrné berličky ideologických klišé než o solidní analýzy a prognózy
možných dlouhodobých důsledků příslušných rozhodnutí pro život
lidí. Přitom jsem si jist, že náš na konci minulého roku ukončený
sedmiletý výzkumný projekt „Vize a strategie rozvoje české
společnosti v EU“ nabídl a stále nabízí celou řadu inspirací
k odpovědnému promýšlení možných budoucností země a hledání
odpovídajících priorit.
Celkový počet knižních publikací, které veřejnosti nabízejí výsledky našich výzkumných projektů, se
v minulém roce přehoupl přes padesát. Patřila k nim i shrnující publikace našeho týmu vydaná
v nakladatelství Karolinum, nazvaná „Poznávání budoucnosti jako výzva“. Takto jsme chápali a stále
chápeme naši práci – jako výzvu k odpovědnému, otevřenému, participativnímu, o solidní analýzy a o
uplatnění těch nejrobustnějších metod se opírající zkoumání možných budoucností země.
Na následujících stránkách této výroční zprávy najdete strukturované informace i o mnoha dalších
projektech a odborných akcích, které jsme v uplynulém roce realizovali a které dokumentují široký
rejstřík témat i přístupů uplatňovaných na našem pracovišti.
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.

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

Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského
studijního oboru Veřejná a sociální politika
Projekt řešený v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. 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).
Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Rodinná politika na regionální a lokální úrovni
Projekt výzkumu pro potřeby státu, jehož zadavatelem je MPSV. Cílem projektu je
specifikovat možnosti rozvoje rodinné politiky na úrovni krajů a obcí.
Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a
ČR ‐ dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém v ČR
Projekt v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010‐2015.
Projekt se soustředí na analýzu trendů, hrozeb a rizik globálního bezpečnostního
prostředí a jejich vlivu na ČR a na tvorbu scénářů předikujících vývoj bezpečnostní
situace a možných reakcí bezpečnostního systému. Součástí řešení budou i navazující
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doporučení k aktualizaci strategických dokumentů a inovaci bezpečnostního systému
ČR.
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán

Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025
Studie zpracovaná na zakázku pro Technologické centrum AV ČR. Studie identifikuje,
popisuje a zdůvodňuje nejdůležitější ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky
v horizontu 15 let, tj. cca do roku 2025.
Odpovědní řešitelé: Martin Potůček, Arnošt Veselý

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního
města Prahy
Projekt řešený na zakázku pro odbor sociálních služeb Magistrátu hl. města Prahy.
Záměrem analýzy je získat poznatky využitelné při vytváření Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na území HMP. Hlavními cíli výzkumu jsou identifikace
potřebnosti konkrétních sociálních služeb z hlediska cílových skupin uživatelů sociálních
služeb, porovnání zjištěné potřebnosti se současnou praxí poskytování sociálních služeb
a na základě získaných poznatků zpracování návrhu dalších kroků v systému poskytování
sociálních služeb na území HMP, které budou moci být implementovány do
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP.
Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Bezpečnost občanů ‐ krizové řízení, DÚ 5 Právní předpisy, normy,
směrnice a předpisy nelegislativní povahy v oblasti krizového řízení,
ochrany obyvatelstva, kritické infrastruktury a integrovaného
záchranného systému
Projekt řešený v utajovaném režimu.
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán
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Mezinárodní výzkumná spolupráce
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

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

Global Emerging Issues
Projekt řešený na zakázku CENTRA Technology, Inc. (USA). Cílem bylo zpracování dvou
zpráv zaměřených na identifikaci 15 vynořujících se globálních výzev s potenciálním
dopadem na světovou bezpečnost a kvalitu života a metodologii jejich výběru a pořadí
důležitosti.
Odpovědný řešitel: Martin Potůček
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V roce 2011 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 z prostředků FSV UK.
V rámci již pátého ročníku vyšla dvě čísla.
Autor

Název článku

Gunilla Herolf

Multipolar World at the End of the First Decade of the 21st
Century: How about Europe?

Joseph M. Ellis

The Flat Tax in Central Europe: Slovakia and the Czech
Republic in Comparative Perspective

Benjamin Ewert

When Choice Becomes a Duty and Voice is Limited

Alessandro Marra,
Vittorio Carlei

National Compliance with EU Water Directives: An
Investigation of Public Institutional Settings and
Organisational Patterns

Martin Polášek, Vilém
Novotný

Studying Welfare State from a Constructivist Perspective:
Points of Departure for the Czech Case

Tomáš Soukup

Profiling ‐ Predicting Long‐Term Unemployment at the
Individual Level

Hubert Heinelt, Achim
Lang

Regional Actor Constellations in EU Cohesion Policy:
Differentiation along the Policy Cycle

Jan Váně, František Kalvas The Czech Catholic Church and Problem Legitimation:
From Inspiration to Personal Effort
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Timothy P. Hagen

Free to Learn: The Rationale for Legalizing Homeschooling
in Albania

Zuzana Drhová

Sustainable Development Strategy: A Tool for Strategic
Governance?

Arnošt Veselý

Theory and Methodology of Best Practice Research: A
Critical Review of the Current State
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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.
Datum
konání

Název akce

Popis akce

Plné uplatnění České
republiky v Evropské
unii
Setkání absolventů
oboru Veřejná a
sociální politika

Diskuse expertů k návrhu strategické inovace, jehož
autorem je Vladimír Špidla.

18.1.

Setkání absolventů oboru Veřejná a sociální politika.
Na programu setkání byly jednak příspěvky úspěšných
absolventů zaměřené na reflexi jejich studia v
kontextu praxe a dále pak skupinové diskuse
absolventů oboru.
Workshop realizovaný v rámci projektu výzkumu,
Východiska
vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře
aktualizace
Bezpečnostní strategie bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR –
dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní
ČR 2011
systém ČR“.
Aktuální tematická diskuse zaměřená na historickou
Organizace pro
reflexi a současnou roli v transatlantické bezpečnostní
bezpečnost a
architektuře.
spolupráci v Evropě
na počátku II. dekády
21. století
Prezentace analytické studie Michaely Hiekischové,
Politika snižování
její oponentura a následná diskuse.
dlouhodobé
nezaměstnanosti osob
se základním
vzděláním na Ústecku
Interpretive Policy
V rámci akce proběhly celkem dva intenzivní
Analysis Workshop
workshopy a jedna veřejná přednáška za účasti
předních zahraničních odborníků z oblasti výzkumu
veřejných politik (policy analysis). První workshop
Stevena Griggse a Davida Howartha se zaměřil na
studium praxe tvorby veřejných politik s využitím
analýzy politického diskursu. Druhý workshop Dvory
Yanow a Anny Durnové byl zaměřen na
metodologické otázky spojené s výzkumnými projekty
přihlášených účastníků. Celá akce byla zakončena
veřejnou přednáškou D. Yanow na téma Category‐
making, the state, and 'ethnicity'.

26.1.
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Slovensko očami jeho
premiérky
Jaká bezpečnost pro
Evropu v měnícím se
světě?

Veřejná diskuse s prof. PhDr. Ivetou Radičovou, PhD.

Mezinárodní konference v rámci předsednictví
Maďarska v Radě EU a veletrhu IDET 2011, konaná
pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky.
Konference se soustředila na diskusi o tom, jak čelit
nové dimenzi bezpečnostních hrozeb, s nimiž je
Evropa konfrontována deset let po teroristických
útocích na New York a Washington 11. září 2001.
Zaměřila se na nové priority bezpečnostní politiky v
Evropě v kontextu strategické koncepce NATO přijaté
v roce 2010 i připravované nové Bezpečnostní
strategie ČR.
Cesty veřejné politiky Panelová diskuse na téma „Využívá veřejná správa
od teorie a zpět
poznatky teorie veřejné politiky při svém
rozhodování?“ a prezentace studií doktorandů KVSP:
► Gender Impact Assessment jako nástroj politiky
rovných příležitostí
► Zajišťování kvality českého vysokého školství:
existující nástroje, jejich přínosy a omezení
► Analytické zázemí zdravotní politiky v ČR
Diskuse byla věnována představení samotného
Systém Galileo, jeho
význam pro Evropskou systému satelitní navigace Galileo a především
spektra aplikací a služeb, které budou na tento systém
unii a pro Evropany
navázány. Důraz byl kladen na využití těchto služeb
pro každodenní bezpečnost Evropanů a na přínos
Galilea pro konkurenceschopnost Evropské unie v
soutěži s ostatními globálními aktéry.
Aktuální tematická diskuse zabývající se tématy:
Aktuální problémy
► Aktuální stav a rozvoj energetické kritické
ochrany energetické
infrastruktury v ČR v evropském kontextu
kritické infrastruktury
► Ochrana energetické kritické infrastruktury ČR –
ČR
společný zájem státu a komerčního sektoru
► Energetická kritická infrastruktura z pohledu
ochrany obyvatelstva
► Role a úkoly Policie ČR při ochraně kritické
infrastruktury ČR: prevence, ochrana, reakce
Afghánistán 10 let
Cílem aktuální tematické diskuse bylo zhodnotit
poté... a co dál?
období budování nového afghánského režimu,
transformaci
politických
institutů,
proměn
bezpečnostní situace a společenského klimatu v zemi.
Jednou z hlavních otázek byly perspektivy vnitřního
vývoje v Afghánistánu po předpokládaném odchodu
zahraničních vojsk. Budou Afghánci schopni vládnout
si sami, aniž by představovali bezpečnostní hrozbu
pro okolní země i globální svět?
Expertní panel ke stejnojmenné publikaci.
Rodící se nová
ohrožení v neklidném
světě
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Amerika rok před
prezidentskými
volbami
EU, NATO a Rusko
dvacet let poté.
A jak dále?

Bílé knihy o obraně
Francie a České
republiky v době
nových
bezpečnostních výzev
Druhá dekáda 21.
století:
Je opravdu čas pro
renesanci jaderné
energie?
Cesty z krize
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Aktuální tematická diskuse zabývající se situací a
postojem kandidátů na prezidenta USA.

31.10.

VII. Pražská bezpečnostní konference, v rámci
předsednictví Polska v Radě Evropské unie zabývající
se
reflexí
politického,
ekonomického
a
bezpečnostního vývoje po dvou dekádách, které
v prosinci 2011 uplynuly od zániku Sovětského svazu a
vzniku Ruské federace, a možnostmi a směry další
spolupráce v politické, ekonomické a bezpečnostní
oblasti mezi EU, NATO a Ruskem.
V
historických
prostorách
francouzského
velvyslanectví pozvaní odborníci z Francie a České
republiky hovořilii o zkušenostech z tvorby Bílých knih
o obraně a širším kontextu těchto dokumentů v době
nových bezpečnostních výzev.
Interní workshop k perspektivám vývoje jaderné
energetiky po havárii jaderné elektrárny Fukušima.

11.11.

Veřejná debata o nové knize prof. Martina Potůčka,
kterou vydalo Sociologické nakladatelství v Praze
v roce 2011.

8.12.

22.11.

30.11.
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Finanční zpráva

Celkový roční rozpočet činil 13 819 tis. Kč.
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Kontaktní údaje
Adresa (sídlo)
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
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 (494)
Vedoucí pracoviště
Potůček Martin

potucek@fsv.cuni.cz

veřejná a sociální politika, prognostika

www.martinpotucek.cz

492

Zástupce vedoucího
Mašková Miroslava

maskovam@fsv.cuni.cz

490

maruadamcova@gmail.com

494

balaban@fsv.cuni.cz

498

Frič Pavol

fric@fsv.cuni.cz

674

teorie a metodologie prognózování,
občanský sektor
Karlová Irena

Irena.karlova@gmail.com

490

kasikj@fsv.cuni.cz

498

kortusova@fsv.cuni.cz

500

ludvik@fsv.cuni.cz

498

muska.adam@centrum.cz

491

muskova@fsv.cuni.cz

493

nekola@fsv.cuni.cz

496

ochrana@fsv.cuni.cz

487

pavel‐ja@seznam.cz

487

populační vývoj – sociální a politické souvislosti

Pracovníci CESES (v abecedním pořadí)
Adamcová Marie
knihovna CESES
Balabán Miloš
bezpečnostní politika

podpora projektů
Kašík Jakub
bezpečnostní politika, americká zahr. politika
Kortusová Mirka
projektová manažerka, public relations
Ludvík Jan
bezpečnostní politika
Muška Adam
IT podpora
Mušková Tereza
administrativa, podpora projektů
Nekola Martin
analýza veřejných politik, drogová politika
Ochrana František
veřejná správa, veřejný sektor
Pavel Jan
veřejná ekonomie, veřejné finance
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Stejskal Libor

stejskli@fsv.cuni.cz

500

mavavra@centrum.cz

489

veselya@fsv.cuni.cz

496

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