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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.


Identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority ČR.



Zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře, vize a strategie sociálního,
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,
schopnost
předvídat
je
znakem
inteligence. Společnosti se v tomto smyslu
dosti liší. Ve Finsku pracuje již deset
let parlamentní výbor pro budoucnost,
který zadal vypracování několika
souhrnných zpráv mapujících budoucí
rozvojové možnosti země. Velká Británie
vydává milióny liber ročně na činnosti
útvaru pro tvorbu strategií, který je
součástí úřadu ministerského předsedy
a kromě tvorby prognóz a strategií navrhuje i konkrétní metodiky uplatnění
strategického myšlení a řízení v činnosti britské veřejné správy. Malajsie si zase
vypracovala systém tvorby pravidelně aktualizovaných dlouhodobých výhledů
a střednědobých koncepcí…
Posláním našeho Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy, ustaveného v říjnu 2000, je podílet se na
systematickém poznávaní možných budoucností země, identifikovat její
ohrožení a rozvojové příležitosti, koncipovat vize, strategie a scénáře jejího
budoucího vývoje. Jaký kus cesty je na této cestě již za námi?
V ročních intervalech jsme vydali tři knižní publikace, které na sebe navazují
a fakticky jsou prvními třemi součástmi jednoho – jistě dosud neukončeného
– díla: Vize rozvoje České republiky do roku 2015 (Praha, Gutenberg 2001, 250
stran), Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku (Praha, Gutenberg 2002,
690 stran) a Putování českou budoucností (Praha, Gutenberg 2003, 365 stran).
V uplynulém roce jsme se soustředili na zpracování a prezentaci další souhrnné
publikace – Zprávy o lidském rozvoji Česká republika 2003 s podtitulem
Odkud přicházíme, co jme, kam jdeme? (MJF, Praha 2003) Tato publikace byla
prezentována mimo jiné i v Senátu Parlamentu ČR a dočkala se i anglického
vydání. Kromě toho vyšla i další naše publikace z pera Palo Friče a kol. Češi na
cestě za vlastní budoucností (GplusG, Praha 2003).
Naše činnost se ovšem nevyčerpává jen zpracováním knižních publikací. Začali
jsme vydávat vlastí řadu odborných textů – Studie/Working Papers CESES.
Účastníme se několika dalších výzkumných projektů u nás i v zahraničí.
Pořádáme konference – ta poslední byla mezinárodní, nesla název Capacity
to Govern in Central and Eastern Europe, na její realizaci se spolu s námi
podílela mezinárodní nevládní organizace Network of Institutes and Schools
of Public Administration in Central and Eastern Europe, konala se pod záštitou
předsedy vlády ČR PhDr. Vladimíra Špidly a zúčastnili se jí mimo jiné prof.
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Yehezkel Dror (Hebrew University, Izrael), Geoff Mulgan (Strategy Unit, Prime
Minister´s Office, Velká Británie) či paní Maria Joao Rodrigues (předsedkyně
Poradní skupiny pro sociální vědy Evropské komise a profesorka Lisbon
University, Portugalsko). Stále více se podílíme na výuce vysokoškolských
studentů, tentokráte nově otevřeným kursem Zkoumání budoucnosti ČR
nabídnutým magisterským studentům Fakulty sociálních věd a dalších fakult
Univerzity Karlovy. Uskutečňujeme veřejné prezentace našich děl. Pravidelně
konzultujeme se zájemci o naše přístupy a poznatky. Publikujeme v denním i
odborném tisku, seznamujeme s naší prací posluchače Českého rozhlasu.
Ve své práci se snažíme důsledně uplatňovat princip spoluúčasti odborné i
občanské veřejnosti, politiků i úředníků na tvorbě prognóz. Také proto jsme v
roce 2002 zahájili cyklus pravidelných setkávání nad nejrůznějšími zajímavými
tématy souvisejícími s naší prací. Kromě nás zde na vybraná témata vystupují
jako hosté další naši i zahraniční odborníci. Tyto akce se konají v komplexu
historických budov Karolina v úterý odpoledne v přibližně třítýdenních
intervalech. Nazvali jsme je Dílny budoucnosti.
Není nám lhostejné, jakým směrem se bude ubírat prosazování strategické
dimenze řízení na úrovni ústřední státní správy. Vidíme zde veliký a dosud
nepříliš využitý rezervoár obsahových a strukturálních inovací, které, byly-li
by skutečně využity, posunuly by Českou republiku na přední místo v pelotonu
zemí, které berou tuto dimenzi řízení skutečně vážně. Ostatně tak, jak to vyplývá
z doporučení Mezinárodního fóra o národních vizích a strategiích, konaného v
Soulu v květnu 2002, i z nároků, které již jsou - a ještě více budou - na naši
zemi kladeny v souvislosti s jejím vstupem do Evropské unie. Jsme připraveni
se aktivně podílet na koncipování strategické dimenze řízení - a vytvářet
pro ni i odpovídající poznatkové i metodické zázemí, například pořádáním
specializovaných tématických pracovních seminářů pro vládu či jednotlivé
resorty.
Věřím, že i tato výroční zpráva přispěje k lepšímu porozumění tomu, co může
Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV nabídnout vám, vaší
instituci a co nabízí i celé naší zemi. Budeme vám vděční za vaše připomínky
a podněty, jak naši činnost dále zlepšit. Možná se už v tomto roce sejdeme i u
společného díla…

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
vedoucí CESES
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| Výzkumný tým

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Veřejná a sociální politika, prognostika.
Vedoucí CESES.

PhDr. Pavol Frič

Teorie a metodologie prognózování, občanský sektor.
Vedoucí výzkumu.

Doc. Jaroslav Kalous, PhD.

Vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál.
Manažer projektů.

Mgr. Eva Abramuszkinová – Pavlíková

Národní identita.

Mgr. Aleš Bednařík

Informatizace a důchodová reforma.

Ing. Jiřina Dienstbierová

Média a komunikace s veřejností.

Mgr. Petra Kopecká

Zdravotní a sociální služby.

PhDr. Jana Marková

Ekonomický rozvoj a problematika evropské integrace.

RNDr. Miroslava Mašková, CSc.

Populační vývoj a jeho sociální a politické souvislosti.

Mgr. Martin Nekola

Veřejná správa, veřejné služby a informační technologie.

RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Kvalita života a udržitelný rozvoj.

Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Veřejná správa a veřejný sektor.

PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc.

Ústavní a politický systém.

Ing. Libor Prudký

Národní identita, hodnoty a zájmy.

Ing. Jan Přikryl, CSc.

Otázky rozvoje regionů a veřejné správy.

Mgr. Arnošt Veselý

Vzdělávací politika a problematika rozvoje lidských zdrojů.
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| Výzkumné projekty v roce 2003

Zkoumání možných
budoucností

CESES pokračuje ve svém koncepčním zkoumání možných budoucností
a analyzuje možné důsledky a souvislosti vybraných strategických tahů a
alternativních scénářů budoucího vývoje.
Výsledkem tohoto projektu je publikace Putování Českou budoucností (viz. str.
13), která navazuje na předchozí publikace CESES Vize rozvoje České republiky
do roku 2015 a na Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku.

Strategické tahy

Identifikují inovační kroky směřující k modernizaci země.
• Kultivace vědění v klíčový faktor produkce
• Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky
• Aktivace územních společenstev
• Cesty rozvoje sociální soudržnosti a národní a občanské identity
• Modernizace demokracie v České republice
• Vstup České republiky do prostoru politické komunikace a rozhodování
v Evropské unii: výzvy, problémy, východiska
• Inovativnost, adaptabilita a konkurenceschopnost české ekonomiky
v evropském a globálním měřítku
• Reforma veřejné správy a vybraných veřejných služeb.

Empirický výzkum
životních strategií

Empirický výzkum životních strategií populace
České republiky se snaží identifikovat to, v co
lidé věří, v co doufají, na co aspirují a jak toho
chtějí dosáhnout. Výzkum přináší základní data o
perspektivní orientaci naší společnosti a zaměřuje
se na otázky týkající se rozdílů ve vnímání a
hodnocení aktuální situace i budoucnosti občany.
Výstupem je publikace Češi na cestě za svojí
budoucností.

Složené indikátory

Tvorba, struktura analýzy, časové řady a predikce. Indikátory se snaží měřit
kvalitu života na globální, národní i regionální úrovni. Výstupem projektu bude
studie, která vyjde v roce 2005.
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Kvantitativní
výzkum elit

Kvantitativní sociologický výzkum elit zaměřený na jejich postoje k modernizaci
české společnosti 2003. Tento výzkum navazuje na předchozí empirické šetření
životních strategií obyvatelstva. Cílem bude publikace hodnotící tento výzkum,
která bude navíc obsahovat srovnání obou výzkumů (vydání v roce 2004).

Scénáře
strategického
chování České
republiky
v Evropské unii

Expertní šetření zaměřené na strategické chování České republiky v Evropské
unii 2003. Při tomto šetření bylo osloveno několik desítek expertů. Výsledkem
projektu je publikace Česká soda v Evropské unii – strategické chování České
republiky v Evropské unii, která vyjde v roce 2004.

Ekonomika České
republiky v novém
prostoru Evropské
unie

Studie zabývající se ekonomickými šancemi České republiky v Evropské unii.
Výstupem je studie Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie,
která vyjde v roce 2004.

Systematický
rozvoj metodologie
prognózování

Grantový projekt GA ČR. Systematické sledování, experimentální ověřování,
rozvíjení a evaluace ve světě užívaných prognostických metod a postupů.
Vývoj nových metod a jejich vřazování do uceleného komplexu prognostické
metodologie a praxe zkoumání budoucího vývoje České republiky.

Výzkum sociální
soudržnosti

Výzkum v rámci Národního programu výzkumu pro Ministerstvo práce a
sociálních věcí. Součástí tohoto projektu bylo empirické šetření zaměřené
na pojetí sociální soudržnosti v České republice. Výzkum se zabývá pojetím
sociální soudržnosti a jejími souvislostmi především z hlediska stratifikace,
s dopady do rozvoje sociálního státu. Výsledkem projektu je studie Mechanismy
sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu.

Ekonomické,
sociální a
kulturní zdroje
vzdělanostních
nerovností a
determinanty
životního úspěchu

Grantový projekt GA ČR, na kterém členové CESES spolupracují se
Sociologickým ústavem AV a Národohospodářským ústavem AV.
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| Mezinárodní výzkumné projekty

Zpráva o lidském
rozvoji. Česká
republika 2003

Projekt vychází z konceptu lidského rozvoje v pojetí
Rozvojového programu OSN a současně věnuje
pozornost parametrům, které charakterizují ekonomické
a sociální podmínky života v české společnosti. Cílem
projektu bylo připravit ve spolupráci s Mezinárodní
organizací práce a UNDP Zprávu o lidském rozvoji.
Česká republika 2003 s podtitulem Odkud přicházíme?
Co jsme? Kam jdeme?

Millennium
Development Goals
for the Czech
Republic

Studie je součástí souboru čtyř zpráv o naplňování cílů tisíciletí v zemích
střední Evropy - v České republice, Maďarsku, Slovinsku a Slovenské republice.
Všechny čtyři zprávy jsou také začleněny do shrnující zprávy za celý region.
Projekt vznikl ve spolupráci s UNDP. Připravovaná studie vyjde na jaře 2004.

Millennium Project

CESES je od roku 2001 výzkumným „uzlem“
Millennium Project (Univerzita Organizace
spojených národů, Washington D.C., USA) pro
střední a východní Evropu. Projekt představuje
výzkumnou organizaci (think-tank) tvořenou
propojením různých institucionálních, oborových
a zeměpisných orientací. Výzkumné uzly propojují
místní a globální poznatky v 11 regionech po celém světě.

Dynamika
transformace
sociální ochrany
v České republice
v kontextu
globalizace a
evropské integrace

Projekt Evropské unie financovaný v rámci projektu COST
A15. Hlavním cílem projektu je rozšiřování znalostí o
reformních procesech systémů sociálního zabezpečení v
Evropě v kontextu globalizace a evropské integrace.
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Expert Knowledge
and Policy-Making.
Sharing the Czech
and American
Experience

Na tomto projektu spolupracovalo
CESES s Carl Vinson Institute of
Government (University of Georgia).
Cílem projektu byla identifikace podobností a rozdílů v metodách spolupráce
a komunikace mezi univerzitními výzkumnými pracovišti a orgány veřejné
správy v České republice a USA. V rámci spolupráce proběhla také roční stáž
pracovníka CESES Aleše Bednaříka, který se podílel na výzkumné činnosti
institutu.
Projekt byl financován z prostředků
NISPAcee (Network of Institutions
and Schools of Public Administration
in Central and Eastern Europe) a
NASPAA (National Association of Schools of Public Affairs and Administration,
USA).

Mental Health and
Policy Research
Training

Společný projekt CESES FSV UK s The School of
Public Health, University of California, Berkeley,
jehož cílem je realizace vysoce kvalifikovaného
mezioborového studia pro ekonomy, sociology, psychology, lékaře, případně
absolventy jiných sociálních a politických věd na postdoktorské úrovni.
Na partnerské americké univerzitě v rámci spolupráce probíhá roční stáž
pracovníka CESES Arnošta Veselého.

The Third
Sector and the
Development of
European Policy

Spolupráce devíti členských zemí EU a České republiky zaměřená na analýzu
vlivu politiky EU na veřejnou politiku jednotlivých zemí týkající se neziskového
sektoru. Projekt je financován Evropskou komisí.

Quality of Life in the
Candidate Countries

Výzkum kvality života v zemích EU a přistupujících zemí pod vedením
Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek – účast CESES
v pracovní skupině expertů.

Vize rozvoje
Slovenské republiky

Nadále pokračuje úzká spolupráce s Inštitútem pre verejné
otázky (IVO) z Bratislavy.
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| Významné akce

Odborné semináře, konference, kulaté stoly a prezentace výsledků
výzkumu zaujímají klíčové místo v práci CESES. Jsou mechanismem, jehož
prostřednictvím se naplňuje významná součást poslání CESES, tj. rozvíjení
dialogu s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, občanského sektoru i
se samotnými občany.
Dílny budoucnosti

Témata dílen

Naše Centrum nadále pokračuje v organizaci pravidelných tématických diskusí
pod souhrnným názvem Dílny budoucnosti. Postupně byla nabízena zájemcům
možnost diskutovat vybrané problémy života ČR a možnosti jejich řešení v
dlouhodobé perspektivě. Dílny se postupem času staly významnou platformou
umožňující setkávání odborníků z různých oblastí a tématický záběr dílen se
postupně rozšiřoval (jak ostatně nasvědčuje uvedený seznam diskutovaných
témat). Spojovacím článkem však zůstala návaznost na projekty zpracovávané
týmem CESES.

Únor
Březen

Duben



Akční plán rozvoje Jihočeského kraje: problematika zdraví a
jeho determinant



Rich Democracies: Political Economy, Public Policy, and
Performance



Ekonomický rozvoj směrem ke konvergenci; Informační
společnost a ekonomika
Perspektivy populačního stárnutí v Evropě a v České
republice: koncept aktivního stárnutí
State of the Future 2003





Putování českou budoucností – uplatnění České republiky
v EU

Červen



Johannesburg plus jedna

Září



Slovensko na cestě do neznáma

Říjen




Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky
Svoboda ve společnosti

Listopad



Kultivace vědění v klíčový faktor produkce



Modernizační strategie obyvatelstva a jejich hodnotové
zázemí
Enhancing Government‘s Capacity to Think and Act
Strategically

Květen

Prosinec
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Ostatní akce s
účastí CESES

Březen
Květen
Červen
Červenec
Říjen



Foresight
(seminář pořádaný společně s TC AV, Senát PČR)



Putování českou budoucností
(veřejná prezentace a oponentura publikace, Karolinum)



Zpráva o lidském rozvoji 2003 – Česká republika
(prezentace publikace společně s UNDP, Senát PČR)



Strategické volby pro Českou republiku
(společný seminář vlády ČR a CESES, Koloděje)



Zpráva o lidském rozvoji 2003 – Česká republika
(prezentace publikace, ZU Plzeň)


Listopad

Zpráva o lidském rozvoji 2003 – Česká republika
(prezentace publikace, VŠE Praha)
 Zpráva o lidském rozvoji 2003 – Česká republika
(prezentace publikace, VŠE Praha)



Prosinec

Tiskové konference

Květen
Duben

Zpráva o lidském rozvoji 2003 – Česká republika
(prezentace publikace, FSV UK Praha)
 Pracovní setkání k Millennium Development Goals Report
(pracovní seminář pořádaný s UNDP, MPSV Praha)
 pracovní konference CESES
(prezentace výsledků, UK Praha)
 Kapacity vládnutí ve střední a východní Evropě
(mezinárodní konference CESES a NISPAcee pod záštitou
předsedy vlády ČR V. Špidly, Praha)



Putování českou budoucností
(J. Musil, M. Potůček)



State of the Future 2003
(J.C. Glen, M, Potůček, P. Nováček)


Červen

Září
Prosinec
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Zpráva o lidském rozvoji 2003 – Česká republika
(P. Pithart, B. Slay, M. Potůček)
 Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role
sociálního státu
(M. Potůček, P. Machonin, L. Prudký)



Slovensko na cestě do neznáma
(F. Gál, G. Mesežnikov, M. Vašečka, O. Gyarfášová, M.
Bútora, P. Frič, J. Kalous)



Kapacity vládnutí ve střední a východní Evropě
(V. Špidla, L. Gajdošová, M. Potůček)
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| Hlavní výstupy roku

Putování českou
budoucností

Potůček M. a kol.
Praha, Gutenberg, 2003
Studie navazuje na obě předchozí publikace
(Vize rozvoje České republiky do roku 2015 a
Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku)
a pokračuje v koncepčním zkoumání možných
budoucností. Analyzuje povahu, důsledky a
souvislosti vybraných strategických tahů a
scénářů budoucího vývoje.

Zpráva o lidském
rozvoji. Česká
republika 2003

Potůček M. a kol.
Praha 2003
Tato studie vychází z konceptu lidského rozvoje
v pojetí Rozvojového programu OSN. Věnuje
pozornost parametrům, které charakterizují
ekonomické a sociální podmínky života v české
společnosti a rozvíjí je do návrhu pěti strategiíí
budoucího vývoje země. Vypracovalo CESES ve
spolupráci s UNDP a ILO.

The National Human
Development
Report. Czech
Republic 2003

Potůček M. a kol.
Praha 2003
Anglický překlad publikace Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003.

│ CESES FSV UK │ Výroční zpráva 2003 │

| 13

Češi na cestě za
svojí budoucností

Frič P. a kol.
Praha, GplusG, 2003
Empirický výzkum životních strategií populace
České republiky se snaží identifikovat to, v co
lidé věří, v co doufají, na co aspirují a jak toho
chtějí dosáhnout. Výzkum přináší základní
data o perspektivní orientaci naší společnosti
a zaměřuje se na otázky týkající se rozdílů ve
vnímání a hodnocení aktuální situace i budoucnosti občany.

Mechanismy
sociální
soudržnosti,
stratifikace a role
sociálního státu

Machonin P. a kol.
Praha, MPSV, 2003
Studie se zabývá pojetím sociální soudržnosti a jejími souvislostmi především
z hlediska stratifikace, s dopady do rozvoje sociálního státu.

Studie CESES

Edice CESES zaměřená na vydávání výzkumných prací členů tohoto pracoviště
a dalších spolupracovníků.
V roce 2003 vyšlo:
 Internetoví Češi na cestě za vlastní budoucností
Bednařík A.
 Knowledge-Driven Development, Conceptual Framework and its
Application to the Czech Republic
Veselý A.

14 |
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| Finance

Provoz a režijní náklady CESES v roce 2002 byly kryty průběžně z prostředků
státního rozpočtu (kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).
Karlova Univerzita poskytuje kancelářské prostory. Prostředky byly doplňovány
ze zdrojů grantů a krátkodobých i dlouhodobých partnerských kooperací
našeho Centra.
Finanční prostředky jsou vedeny na zvláštním podúčtu CESES Fakulty
sociálních věd Karlovy Univerzity. Níže uvedené údaje jsou převzaty z
oficiálních dokumentů FSV UK.

Neinvestiční výdaje
Spotřeba materiálu
Cestovné
Pohoštění
Ostatní služby
Mzdy stálých pracovníků
OON
Pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Vnitrouniverzitní náklady
Celkem
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Užití
(tis.Kč)
1 022,5
88,1
35,6
2 456,0
3 842,6
769,1
1 453,4
43,9
1 003,1
81,7
10 795,9
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Další zdroje financování - jednotlivé
projekty
NASPA-NISPAcee

Obrat 2003
(tisíc Kč)
78,6

Systematický rozvoj metodologie prognózování

709,0

Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních
nerovností a determinanty životního úspěchu

90,0

Millennium Development Goals for the Czech Republic

32,0

The Third Sector and the Development of European Policy
Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role
sociálního státu

457,9
1 990,0

Mental Health and Policy Research Training

155,0

Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003

570,2

Dynamika transformace sociální ochrany v České republice
v kontextu globalizace a evropské integrace

390,0

Celkem

4472,7

Další zdroje
financování

Prostředky
ze státního
rozpočtu,
kapitoly MŠMT
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| Kontaktní údaje

Adresa

CESES FSV UK
Celetná 20
116 36 Praha 1

Telefon:
Fax:

(+420) 224491493
(+420) 224227950

Web:
E-mail:

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

Sídlo fakulty

Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

Sídlo univerzity

Univerzita Karlova
Ovocný trh
116 36 Praha 1

IČO:
DIČ:

00216208
001-00216205
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sekretariát
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| Kontaktní seznam pracovníků CESES
centrální linka: 224491111
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Jméno:

E-mail:

Linka:

Abramuszkinová-Pavlíková Eva

evapavlik@yahoo.com

489

Dienstbierová Jiřina

dienstbierova@mbox.fsv.cuni.cz

489

Emanovská Marie (sekretariát)

emanov@mbox.fsv.cuni.cz

494

Frič Pavol

fric@mbox.fsv.cuni.cz

674

Kalous Jaroslav

jaroslav.kalous@mistral.cz

500

Mandíková Zuzana (tajemnice)

mandikova.zuzana@seznam.cz

493

Marková Jana

jmarkova@mbox.fsv.cuni.cz

498

Mašková Miroslava

maskovam@mbox.fsv.cuni.cz

490

Nekola Martin

nekola@centrum.cz

496

Nováček Pavel

nov@aix.upol.cz

674

Ochrana František

ochrana@vse.cz

498

Potůček Martin (vedoucí)

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

492

Purkrábek Miroslav

purkrab@mbox.fsv.cuni.cz

491

Veselý Arnošt

vesely.arnost@centrum.cz

496
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