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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. 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 a Evropské unie, ale 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 odborná
produkce našeho pracoviště nabízí celou řadu inspirací
k odpovědnému promýšlení možných budoucností země a
hledání odpovídajících priorit. 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 o mnoha
projektech a odborných akcích, které jsme v uplynulém roce realizovali a které dokumentují
široký rejstřík témat i přístupů uplatňovaných na našem pracovišti. Z těch již dokončených
projektů bych se zde rád zmínil o Metodice posílení analytických, koncepčních a
implementačních kapacit strategického řízení v krajích a o Manuálu – příloze k této
Metodice, které byly certifikovány Asociací krajů ČR. Jde o výstupy dvouletého výzkumného
projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky, návody, jak podpořit
tvorbu a uplatnění strategického řízení na krajské úrovni. Z odborných akcí bych pak rád
vyzdvihnul úspěšnou, v pořadí už 9. Pražskou bezpečnostní konferenci, pro niž bylo zvoleno
téma „Evropská unie – Čína – Rusko: Hledání společných zájmů“.
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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Výzkumné projekty
Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (P17)
CESES se podílí na realizaci jednoho z Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě
Karlově v Praze (PRVOUK), jehož cílem je rozvoj vybraných sociálně vědních oblastí
pěstovaných na Fakultě sociálních věd a Právnické fakultě UK.
Odpovědný řešitel za CESES: Martin Potůček

Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a
ČR - dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém v ČR
(VG 20102013009)
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 jsou i navazující
doporučení k aktualizaci strategických dokumentů a inovaci bezpečnostního systému ČR
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán

Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou,
sociální, demografickou a geopolitickou realitu
(VG20132015112)
Projekt řešený v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech
2010-2015 (BV II/2-VS), financovaný MV ČR. Projekt identifikuje nejvýznamnější rizikové
faktory pro fungování bezpečnostního systému ČR a provádí kritickou revizi jeho kapacit
a schopností vůči pravděpodobným nejhorším zátěžovým situacím. Projekt navrhuje
opatření k modernizaci bezpečnostního systému ČR a vytváří nástroj pro mechanizmus
přizpůsobování bezpečnostního systému měnícím se podmínkám, zvláště pak
omezeným zdrojům, rostoucí zátěži a vyvíjejícím se hrozbám.
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán

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
(VF20112015018)
Projekt řešený v utajovaném režimu.
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán
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Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit
strategického řízení v krajích
(TD010059)
Projekt řešený v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního
výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA s finanční podporou TA ČR. Cílem
dvouletého projektu bylo vytvoření poznávacích a metodických předpokladů pro
posílení procesů strategického řízení na úrovni krajů a identifikace možností, které má
Asociace krajů České republiky v jejich iniciaci, formování, koordinaci a metodickém
usměrňování. Vyústěním projektu jsou Metodika posílení analytických, koncepčních a
implementačních kapacit strategického řízení v krajích a Manuál – příloha k této
Metodice, které byly certifikovány Asociací krajů ČR.

Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Hodnotové pozadí postojů vůči vybraným vyloučeným skupinám
(P404/12/2072)
Projekt GA ČR je zaměřen na výzkum hodnot jako determinantů postojů vůči dvěma
vybraným skupinám – cizincům a bezdomovcům. Výzkum je založen na kvantitativní
sekundární analýze relevantních empirických dat a na vlastním kvalitativním výzkumu
formou polo-strukturovaných rozhovorů.
Odpovědný řešitel: Michaela Šmídová

Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky
znalostní ekonomiky
(CZ.1.07./2.2.00/28.0227)
Projekt řešený v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. CESES a KVSP
na FSV UK jsou v tomto projektu partnery hlavního řešitele, kterým je Ekonomickosprávní fakulta Masarykovy univerzity v Brně (ESF MU). Projekt je zaměřen na rozvoj
graduálního a postgraduálního studia ekonomických disciplin na ESF prostřednictvím
inovace standardů studia po vzoru prestižních zahraničních ekonomických VŠ s cílem
modifikace profilu absolventa vzhledem k potřebám trhu práce a praxi. Projekt
předpokládá propojení spolupráce domácích a zahraničních expertů z oblasti
socioekonomických věd s možností poskytnout studentům ESF špičkové zázemí pro
studium.

Odpovědný řešitel: Martin Potůček
Více o projektu: http://ceses.cuni.cz/CESES-282.html
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Občanská bezpečnost jako součást bezpečnostního systému v ČR a
Polsku - teoretická konceptualizace a zhodnocení podobnosti a
rozdílů v širším evropském kontextu
(7AMB13PL018)
Projekt řešený v rámci programu MOBILITY, financovaný MŠMT ČR. Polským partnerem
je Adam Mickiewicz University v Poznani. Cílem projektu je na základě komparativní
analýzy konceptualizovat bezpečnostní systém, včetně zvláštního zohlednění role
systému občanské bezpečnosti, a vytvoření a etablování výzkumné spolupráce v oblasti
veřejných politik mezi oběma partnerskými institucemi.
Odpovědný řešitel: Martin Potůček

Informace o projektech, které byly realizovány na CESES v uplynulých letech, lze
nalézt na webové stránce CESES: http://ceses.cuni.cz/
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V roce 2013 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 veřejně politických 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 a OPVK.
V rámci již sedmého ročníku vyšlo jedno zvláštní číslo (Special Issue on Policy Work, Policy
Advisory Systems and Politicization, editor prof. Howlett) a jedno standardní číslo.
Autor

Název článku

č. 1/2013
Beryl A. Radin

Policy Analysis Reaches Midlife

Jan Kohoutek, Martin
Nekola, Vilém Novotný

Conceptualizing Policy Work as Activity and Field of Research

Bryan Mitchell Evans,
Adam Wellstead

Policy Dialogue and Engagement between NonGovernmental Organizations and Government: A Survey of
Processes and Instruments of Canadian Policy Workers

Thurid Hustedt

Analyzing Policy Advice: The Case of Climate Policy in
Germany

Michael Howlett,
Andrea Migone

Searching for Substance: Externalization, Politicization and
the Work of Canadian Policy Consultants 2006-2013

č. 2/2013
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Tomáš Sirovátka,
Ondřej Hora

Public Sector Employment in the Czech Republic after 1989:
Old Legacy in New Realities?

Marta Orviska, Juraj
Nemec, John Hudson

Standardization and the European Standards Organisation

Xavier Landes

Positional Concerns and Institutions: Some Arguments for
Regulation

Arnošt Veselý

Conducting Large-N Surveys on Policy Work in
Bureaucracies: Some Methodological Challenges and
Implications from the Czech Republic

František Ochrana,
Jan Pavel

Analysis of the Impact of Transparency, Corruption,
Openness in Competition and Tender Procedures on Public
Procurement in the Czech Republic

Juliana Pires de Arruda
Leite, Antonio Márcio
Buainain

Organizational Coordination in Public Policy Implementation:
Practical Dimensions and Conceptual Elements
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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.
Datum
konání

Název akce

Popis akce

Devět let České
republiky v Evropské
unii - a jak dále?

U příležitosti devátého výročí vstupu České republiky
do Evropské Unie uspořádaly dne 6. května 2013
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK,
Evropské hnutí v České republice a zastoupení
Friedrich Ebert Stiftung v České republice, za podpory
České spořitelny, konferenci, která si již ve svém
názvu dala úkol ne jen se ohlédnout za uplynulými
devíti roky našeho členství v EU, ale také (a to hlavně)
se podívat dopředu. Před jakými úkoly a výzvami
Evropská unie stojí? A jaká je/ bude role České
republiky? Na tyto otázky odpovídalo ve dvou
panelech sedm řečníků, kteří reprezentovali jak
akademickou sféru, tak vládní i nevládní kruhy.

6. 5. 2013

Riziková budoucnost Mezinárodní konference, která se věnovala klíčovým 20. 5. 2013
pro Evropu a ČR:
bezpečnostním hrozbám a výzvám současnosti, mj. i v
Jsme na ni připraveni? kontextu prosincové zprávy Národní zpravodajské
rady Spojených států "Global Trends 2030:
Alternative Worlds".
Konference se konala v rámci předsednictví Irska
v Radě EU, s podporou Nadace Friedricha Eberta,
Zastoupení Evropské komise v ČR, Amerického centra
velvyslanectví Spojených států a velvyslanectví
Francie v ČR.
Povodně 2013 –
Aktuální tematická diskuse s cílem zhodnotit 9. 10. 2013
poučení pro fungování fungování bezpečnostního systému a formulovat
a zdokonalení
doporučení pro další rozvoj.
bezpečnostního
systému ČR
Prosincový summit
Evropské rady ke
Společné
bezpečnostní a
obranné politice:
Od evropské obrany
k obraně Evropy?
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Aktuální tematická diskuse zhodnotila perspektivy 17.10.2013
nadcházejícího summitu ER a pozice ČR na něm.
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Evropská unie – Čína –
Rusko:
Hledání společných
zájmů
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9. Pražská bezpečnostní konference, pro niž bylo 15.11.2013
zvoleno téma „Evropská unie – Čína – Rusko:
Hledání společných zájmů“. Hlavním cílem
konference bylo prodiskutovat za účasti českých a
zahraničních expertů klíčová témata společných
politických, ekonomických a bezpečnostních zájmů tří
významných globálních mocností, které výrazně
ovlivňují globální vývoj, a to s přihlédnutím k faktu, že
rozvoj spolupráce s Čínou a Ruskem představuje
velkou výzvu a ekonomické příležitosti pro Evropskou
unii.
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Finanční zpráva

Činnost CESES byla kryta z různých grantových prostředků a z institucionálních
prostředků MŠMT.
Celkový roční rozpočet činil 15 062 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 v Praze
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

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

balaban@fsv.cuni.cz

498

populační vývoj – sociální a politické souvislosti

Pracovníci CESES (v abecedním pořadí)
Balabán Miloš
bezpečnostní politika
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Broučková Tereza

brouckova@fsv.cuni.cz

493

administrativa, podpora projektů, knihovna
CESES
Čížek Tomáš

tomas.cizek@soc.cas.cz

489

ivan.duskov@gmail.com

487

Frič Pavol

fric@fsv.cuni.cz

674

teorie a metodologie prognózování,
občanský sektor, výzkum elit
Kortusová Mirka

kortusova@fsv.cuni.cz

500

ludvik@fsv.cuni.cz

498

pavel@mickovi.eu

652

muska.adam@centrum.cz

491

nekola@fsv.cuni.cz

496

ochrana@fsv.cuni.cz

487

milan.pucek@seznam.cz

487

sax@post.utfors.se

487

stejskli@fsv.cuni.cz

500

smidovamichaela@seznam.cz

489

mavavra@centrum.cz

489

Veselý Arnošt

veselya@fsv.cuni.cz

496

vzdělávací politika a problematika rozvoje
lidských zdrojů, metodologie veřejné politiky

http://vesely.rubicus.com/

sociologie hodnot
Duškov Ivan
veřejná a sociální politika

projektová manažerka, public relations
Ludvík Jan
bezpečnostní politika
Mička Pavel
projektový manažer OPVK
Muška Adam
IT podpora
Nekola Martin
analýza veřejných politik, drogová politika
Ochrana František
veřejná správa, veřejný sektor
Půček Milan
veřejná správa
Saxonberg Steven
evropský sociální model, politické procesy
Stejskal Libor
bezpečnostní politika
Šmídová Michaela
sociální soudržnost, sociologie hodnot
Vávra Martin
sociální soudržnost, sociologie hodnot
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