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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 analýz a prognóz v řídící praxi. Za tím účelem

 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,
posláním Centra pro sociální a ekonomické strategie 
při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy je podílet 
se na systematickém poznávaní možných budoucností 
země, identifikovat její ohrožení a rozvojové příležitosti, 
koncipovat vize, strategie a scénáře jejího budoucího 
vývoje.

CESES vznikl v říjnu 2000 jako interdisciplinární 
pracoviště, jehož teoretické a metodologické 
přístupy vycházejí ze základů oboru veřejná politika. 
Za pět let své existence jsme publikovali několik 
souhrnných publikací a řadu studií, organizovali nebo 

spoluorganizovali 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 metodologických zkušeností z 
prognostické tvorby. 

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. První rok řešení jsme využili 
zejména k dalšímu prohloubení teoretických a metodologických základů zkoumání 
budoucnosti. Výsledky prací byly představeny na pracovní konferenci CESES v závěru 
roku. Připravili jsme si tak půdu pro zpracování souhrnné publikace s pracovním názvem 
„Bariéry a možnosti vývoje Česka v Evropské unii a ve světě“, jejíž vydání plánujeme na 
rok 2006. Problémy řešené ve výzkumném záměru úzce souvisely s řešením dalších dvou 
samostatně zpracovávaných projektů. Metodologickým aspektům prognózování byla 
věnována pozornost v projektu GA ČR Systematický rozvoj metodologie prognózování, 
obohacením na poli výzkumu sociální soudržnosti se staly  postupy řešení v projektu 
Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti, jehož zadavatelem je MPSV. 
Významným přínosem v naší práci se zároveň stává zapojení do mezinárodních, 
a zejména evropských, výzkumných sítí. Od roku 2006 se bude moci řešitelský tým 
opírat o výstupy dvou několikaletých mezinárodních projektů zpracovávaných v rámci 
6. rámcového výzkumného programu EU, ve kterých CESES participuje a jejichž 
tématická náplň úzce souvisí s posláním CESES. 

Výsledky výzkumu jsme průběžně zveřejňovali ve vlastní řadě odborných textů – 
Studie CESES/CESES Papers, které vydáváme od roku 2003, pořádali jsme semináře 
a konference. K desátému výročí výuky oboru veřejná politika na FSV UK byl v 
únoru 2005 uspořádán mezinárodní kulatý stůl Ten Years of Public Policy Studies in 
the Czech Republic. Current State, Perspectives and European Inspirations, jehož cílem 
byla reflexe dosavadních přístupů a směřování této vědní discipliny v ČR v kontextu 
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zkušeností dalších evropských zemí. Nejnovější publikaci CESES „Jak jsme na tom. A 
co dál? Strategický audit České republiky“ jsme prezentovali na samostatné konferenci 
v březnu 2005 a semináři uspořádaném pro pracovníky MPSV v červnu 2005. V říjnu 
2005 proběhl už druhý mezinárodní seminář organizovaný společně s Občanskou 
futurologickou společností The Second Prague Workshop On Futures Studies Methodology 
and The 8th Colloquium “Designing the Future in Europe ´05“ zabývající se různými 
aspekty metodologie prognózování v kontextu zkoumání budoucnosti Evropské Unie. 
Rovněž jsme se podíleli na výuce vysokoškolských studentů. Pro magisterský stupeň 
studia oboru veřejná a sociální politika na FSV UK jsme koncipovali a připravili dvě 
nové specializace Vzdělávací politika a Bezpečnostní politika.

Ve své práci jsme se i nadále snažili důsledně uplatňovat princip spoluúčasti odborné 
i občanské veřejnosti, politiků i úředníků na tvorbě prognóz. Také proto pokračoval 
cyklus pravidelných setkávání nad nejrůznějšími zajímavými tématy souvisejícími 
s naší prací pod souhrnným názvem Dílny budoucnosti, který byl zahájen již v roce 
2002. Kromě nás zde na vybraná témata vystupovali jako hosté další naši i zahraniční 
odborníci. Pravidelně jsme konzultovali se zájemci o naše přístupy a poznatky. 
Publikovali jsme v denním i odborném tisku, seznamovali jsme s naší prací posluchače 
Českého rozhlasu. 

Věřím, že tato 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 a mezinárodní komunitě. 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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Projekt 6. rámcového programu EU. CESES 
zahájilo spolupráci v konsorciu více než 
40 univerzitních a výzkumných pracovišť. 
Posláním této sítě je vytvářet a šířit poznatky 
o vývoji občanství a překrývajících se 
identit a překonávat občanskou apatii a sociální exkluzi v Evropě. Hlavním 
koordinátorem projektu je Roskilde University (Dánsko). CESES převzalo v 
rámci sítě, kromě národní koordinace, roli hlavního koordinátora aktivit celého 
projektu směřujících k efektivnímu předávání vědeckých poznatků a příkladů 
dobré praxe mnoha cílovým skupinám na různých úrovních Evropského 
společenství.
 
 http://www.cinefogo.org/

Projekt 6. rámcového programu EU schválený Evropskou komisí v rámci akce 
Marie Curie Chair. CESES se od května 2006 stane hostitelským pracovištěm 
dr. Jürgena Groteho z Konstanz Universität (Německo), který se bude zabývat 
analýzou vzájemné závislosti a strategickým chováním organizací veřejného a 
soukromého sektoru.

Spolupráce devíti členských zemí EU v rámci „tématické sítě“ zaměřená na 
analýzu vlivu politiky EU na veřejnou politiku jednotlivých zemí týkající se 
neziskového sektoru. Projekt je financován Evropskou komisí.

CESES se stal institucionálním spolupracovníkem 
European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions (Dublin, Irsko) a 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (Berlín, 
Německo) v mezinárodním srovnávacím výzkumu kvality života ve starých a 
nových členských zemích Evropské unie.

| Mezinárodní výzkumná spolupráce

Civil Society 
and New Forms 
of Governance 
in Europe – The 
Making of European 
Citizenship – Network 
of Excellence (CINEFOGO 
- contract number 513350)

The Role of 
Organized Civil 
Society for the 
Governance of 
Transition in the 
Czech Republic 
(CISOCICZ - contract number 
MEXC-CT-2005-024491)

The Third 
Sector and the 
Development of 
European Public 
Policy (contract number 
HPSE-CT-2002-50016)

Quality of Life in an 
Enlarged Europe
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Mental Health and 
Policy Research 
Training Program

Public Policy 
in Central and 
Eastern Europe: 
Theories, Methods, 
Approaches. 
NISPAcee, 
Bratislava 2003

Millennium Project

Společný projekt CESES FSV UK s The School of 
Public Health, University of California (Berkeley, 
USA), jehož cílem je realizace vysoce kvalifikovaného 
mezioborového studia v USA pro ekonomy, sociology, psychology, lékaře, 
případně absolventy jiných sociálních a politických věd na postdoktorské 
úrovni.

S podporou NISPAcee byla vydána 
publikace Potůček, Martin a kol. (ed.): 
Veřejná politika. Praha: Sociologické 
nakladatelství 2005. 400 s. ISBN 80-
86429-50-4. Jde o první učebnici veřejné politiky jako nového, dynamicky se 
vyvíjejícího a průřezového vědního oboru, vydanou v českém jazyce. Seznamuje 
s jeho základními pojmy, přístupy a metodami, přičemž vychází z anglického 
originálu Potůček M. - Leloup L. - Jenei G. – Váradi L. (eds.): Public Policy in 
Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPAcee, 
2003, ISBN 80-89013-13-9 a aktualizuje jej podle nejnovějšího vývoje oboru i 
specifických potřeb českého čtenáře.

CESES je od roku 2001 výzkumným „uzlem“ 
Millennium Project (Univerzita Organizace 
spojených národů, Washington D.C., USA) pro 
střední a východní Evropu. Projekt představuje 
síťově organizovanou spolupráci různých 
institucionálních, oborových a zeměpisných 
výzkumných jednotek. Výzkumné uzly propojují místní a globální poznatky v 
11 regionech po celém světě.

| Mezinárodní výzkumná spolupráce - 
  pokračování
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| Národní výzkumné projekty

Cílem projektu je identifikovat soubor relevantních vizí modernizace ČR, zjistit 
parametry existujících potenciálů a hybných síly 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.

Dílčí výzkumná témata:
•     Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - koncepce, koordinace, komunikace
• Strategické vládnutí
• Modernizace a její aktéři
• Konkurenční schopnost české ekonomiky a sociální soudržnost
• Bezpečnost
• Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií
 
  http://ceses.cuni.cz/projekty/vyzkumny_zamer.php

V průběhu roku byla představena výsledná publikace „Jak jsme na tom. A co 
dál? Strategický audit České republiky“ širší odborné i občanské veřejnosti. 

 http://ceses.cuni.cz/publikace/index.php

Pokračování systematického shromažďování poznatků o možnostech a 
podmínkách formování a uplatnění vizí a strategií v životě české společnosti. 
Byly analyzovány výsledky výzkumu postojů českých elit, který navázal na 
předchozí empirické šetření životních strategií obyvatelstva. Vyšla publikace 
„Elity a modernizace“. V roce 2006 předpokládáme porovnání postojů českých 
elit s výsledky nového kvantitativního empirického výzkumu postojů české 
veřejnosti k modernizaci společnosti realizovaného v závěru roku 2005.

 http://ceses.cuni.cz/cinnost/vyzkum.php

Vize a strategie 
rozvoje české 
společnosti v EU, 
dílčí projekt zpracovávaný v 
rámci společného výzkumného 
záměru FSV a FF UK (reg. č. 
MSM0021620841)

Strategický audit 
České republiky, 
projekt posuzující vývojové 
trendy země po roce 1989 
formou grafů, tabulek a 
stručných textových vyjádření 
na pozadí mezinárodních 
srovnání 

Elity a veřejnost - 
aktéři modernizace, 
kvantitativní sociologické 
výzkumy sledující postoje elit a 
veřejnosti k modernizaci české 
společnosti 
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| 

Ve spolupráci se sítí 150 expertů na vzdělávací politiku jak z akademického 
prostředí, tak z veřejného, soukromého a neziskového sektoru bylo vybráno 
35 témat, která byla zpracována do podoby výukových textů. K tisku byly 
připraveny tři publikace „Teorie vzdělávací politiky“, „Vzdělávací politika ČR  v 
globálním kontextu“ a „Vybrané kapitoly ze vzdělávací politiky“.

Středisko bezpečnostní politiky působící v rámci CESES zpracovalo na základě 
výsledků výzkumu bezpečnosti a bezpečnostní politiky osm tématických 
studijních textů, které obsahově zajišťují kurzy Bezpečnostní politika ČR a 
Proměny bezpečnosti.

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.

 http://ceses.cuni.cz/projekty/soudrznost.php

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. V říjnu proběhl mezinárodní 
seminář The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology and The 
8th Colloquium “Designing the Future in Europe ´05”. K vydání byl připraven 
„Manuál prognostických metod“.

 http://ceses.cuni.cz/cinnost/vyzkum.php

Příprava 
specializace 
Vzdělávací 
politika v rámci 
magisterského 
oboru Veřejná a 
sociální politika na 
FSV UK

Příprava 
specializace 
Bezpečnostní 
politika v rámci 
magisterského 
oboru Veřejná a 
sociální politika na 
FSV UK

Výzkum sociální a 
kulturní soudržnosti 
v diferencované 
společnosti, Národní 
program výzkumu I, MPSV 
ČR (reg. č. 1J 028/04-DP2)

Systematický 
rozvoj metodologie 
prognózování, 
výzkumný projekt GA ČR (reg. 
č. 403/03/0109)

| Národní výzkumné projekty -     
  pokračování
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Ekonomické, 
sociální a 
kulturní zdroje 
vzdělanostních 
nerovností a 
determinanty 
životního úspěchu: 
první fáze 
longitudinálního 
výzkumu, výzkumný 
projekt GA ČR řešený 
ve spolupráci se 
Sociologickým ústavem a s 
Národohospodářským ústavem 
Akademie věd České republiky 
(reg.č. 403/03/0340)

Zmapování podpory 
začínajících 
pracovníků výzkumu 
(do 35 let) v ČR, 
zakázka pro Úřad vlády České 
republiky

Vzdělávací, 
poradenské a 
konzultační centrum 
pro zkvalitnění 
strategického 
řízení, projekt v rámci 
programu JPD3 podporovaný 
prostředky Evropského 
sociálního fondu (reg. č.  
CZ.04.3.07/3.2.01.02/2038) 

Hlavním cílem projektu bylo identifikovat zdroje reprodukce vzdělanostních a 
ekonomických nerovností v České republice a vysvětlit princip jejich fungování. 
CESES se zabýval především strategiemi řešení negativních empirických 
zjištění a dostupnými nástroji (organizačními, legislativními, ekonomickými) k 
překonání vzdělávacích znevýhodnění. 

Zpracování studie, jejímž účelem bylo poskytnout podrobné podklady pro 
realizaci opatření uvedených ve Strategii hospodářského růstu a v Programu 
realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR.

Smyslem projektu je vývoj nového programu dalšího vzdělávání a jeho následné 
pilotní ověření. Cílem je vytvoření vzdělávacího, poradenského a konzultačního 
centra, které bude subjektům veřejného, komerčního a občanského sektoru 
metodicky i prakticky pomáhat při získávání dovedností potřebných ke 
zpracovávání koncepcí a strategií. Zároveň bude těmto subjektům poskytovat 
metodickou pomoc s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů. V 
roce 2005 probíhalo zpracování projektu a výběrové řízení. Po úspěšném 
schvalovacím řízení bude projekt zahájen v roce 2006.

| Národní výzkumné projekty -     
  pokračování
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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. Naše Centrum 
pokračovalo v organizaci pravidelných tématických diskusí pod souhrnným 
názvem Dílny budoucnosti. Nabízejí zájemcům možnost diskutovat vybrané 
problémy života ČR a možnosti jejich řešení v dlouhodobé perspektivě.

Datum Téma a přednášející

1. února Jak zkoumat hodnotovou strukturu ve společnosti?
L. Prudký (CESES)

8. března
Elite Studies in Hungary
I. Kovach (Institute for Political Science, Hungarian 
Academy of Science, Maďarsko), P. Frič (CESES)

26. dubna Prognóza technologického vývoje
B. Štědroň (CESES)

3. května Perspektivy české důchodové reformy
V. Samek (poradce ministra práce a sociálních věcí ČR)

17. května

Geopolitika 21. století
Š. Volner (Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici), B. 
Hnízdo (Institut politologických studií FSV UK)

31. května

Smlouva o Evropské ústavě po francouzském referendu
L. Rouček (poslanec Evropského parlamentu), J. Dienstbier 
(bývalý ministr zahraničních věcí Československa), V. 
Řiháčková (šéfredaktorka Integrace)

14. června
Indikátory kvality života
P. Nováček (CESES), P. Mederly (Regioplán, Nitra, 
Slovensko)

28. června Social Capital and Health: New Empirical Evidence
R. Scheffler (University of California, Berkeley, USA)

20. prosince
The Global Marshall Plan
F.J. Rademacher (Research Institute for Applied Knowledge 
Processing, Ulm, Německo)

Dílny budoucnosti
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Ostatní veřejné 
akce Datum Název konference, semináře, popis

1. února
Tvorba a realizace bezpečnostní politiky České republiky
Prezentace závěrečné zprávy výzkumného projektu Tvorba a 
realizace bezpečnostní politiky ČR

7. února

Ten Years of Public Policy Studies in the Czech Republic. 
Current State, Perspectives and European Inspirations
Mezinárodní kulatý stůl k 10. výročí studia veřejné politiky 
za účasti Prof. Y. Surela (Institut d‘Études Politiques de 
Grenoble, Francie), Prof. K. Schuberta (Münster Universität, 
Německo), Dr. J. Groteho (Konstanz Universität, Německo)

11. února

Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České 
republiky
Křest a prezentace publikace CESES za účasti rektora UK, 
místopředsedy Senátu ČR, předsedy PSP ČR, ředitele 
sekretariátu předsedy Senátu ČR a Prof. E. Koháka

16. března

Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České 
republiky
Konference k publikaci CESES „Jak jsme na tom. A co dál? 
Strategický audit České republiky“

26. května
Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti
Konference nad novými teoretickými přístupy k 
problematice vnitřní bezpečnosti

28. června

Jak jsme na tom.  A co dál? Strategický audit České 
republiky
Seminář pro pracovníky MPSV k vybraným tématům z 
publikace „Jak jsme na tom.  A co dál? Strategický audit 
České republiky“

8. září

Evropský sen: Jak evropská vize budoucnosti potichu 
zastiňuje americký sen
Diskuse s americkým spisovatelem a publicistou Jeremy 
Rifkinem u příležitosti vydání českého překladu jeho 
nejnovější knihy

| Významné akce - pokračování
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5. října
Bezpečnostní a obranná politiky ČR
Mezinárodní seminář o problémech a prioritách 
bezpečnostní politiky ČR

20. - 22. 
října

The Second Prague Workshop on Future Studies 
Methodology and The 8th Colloquium “Designing the 
Future in Europe ´05 
Mezinárodní metodologický seminář  a kolokvium 
pořádané CESES ve spolupráci s Občanskou futurologickou 
společností o různých aspektech budoucího vývoje Evropy

10. listopadu

Modernity in the Perspective of Ernest Gellner - Gellner 
Memorial Symposium
Mezinárodní seminář CESES ve spolupráci se sekcí sociální 
antropologie Masarykovy české sociologické společnosti při 
příležitosti desetiletého výročí Gellnerovy smrti  za účasti 
antropologů a sociologů z Velké Británie, Německa, Polska 
a České republiky.

14. - 15. 
listopadu

Česká bezpečnostní politika a její evropská dimenze
Výroční konference Střediska bezpečnostní politiky CESES 
s mezinárodní účastí k aspektům české bezpečnostní 
politiky ve vztahu k vývoji a perspektivám evropské 
bezpečnostní a obranné politiky

24. - 26. 
listopadu

Vize a strategie rozvoje české společnosti v Evropské unii 
Pracovní konference k dílčímu projektu VZ CESES

| Významné akce - pokračování
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| Hlavní výstupy roku

  
Potůček, M. a kol.: Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České 
republiky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005. 212 s. ISBN 80-86429-
45-8
Kniha analyzuje uplynulý vývoj i současnou situaci České republiky. Činí 
tak srozumitelnou, atraktivní a názornou formou s užitím schémat, tabulek a 
grafů v mezinárodním srovnání. Vytváří základ pro úvahy o budoucnosti české 
společnosti a ekonomiky v následujících 15 letech a navrhuje možné strategické 
volby. Publikace byla rovněž zveřejněna na CD ROM.

Potůček, M. a kol. (ed.): Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství 
2005. 400 s. ISBN 80-86429-50-4
První učebnice veřejné politiky jako nového, dynamicky se vyvíjejícího 
a průřezového vědního oboru, vydaná v českém jazyce. Seznamuje s jeho 
základními pojmy, přístupy a metodami. Veřejná politika přesahuje specifické 
poznávací záběry politologie, sociologie, ekonomie, práva a správních věd a 
dalších disciplin svou snahou o celostní porozumění problémům soudobých 
společností a hledáním návodů, jak je v praktickém životě státu, regionů i obcí 
také účinně řešit.

Balabán, M. (ed): Bezpečnostní budoucnost České republiky – otázky, 
výzvy, problémy, Praha: MO-AVIS 2005. 199 s. ISBN 80-7278-306-8
Sborník statí ke konferenci „Česká bezpečnostní politika a její perspektivy“. 
Příspěvky zachycují předpokládané hlavní trendy vývoje bezpečnosti v 
budoucím období ve světové i evropské dimenzi z různých úhlů pohledu, 
které míří nejen k bezpečnostním, ale i historickým, politickým, sociálním a 
ekonomickým souvislostem.

Potůček, M.: Jak se vyrovnat s budoucností. In. The World 2050 - Svět 
2050. Praha: Sdělovací technika 2005.  s. 7-9. ISBN 80-86645-10-X
Stať se zabývá úlohou prognostiky a tvorby vizí ve společnosti a rozebírá 
předpoklady a možnosti jejich uplatnění v České republice počínajícího 21. 
století
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1 Elity a modernizace 
P. Frič, L. Prudký, M. Nekola

2
Reálná konvergence České republiky k EU v porovnání s ostatními 
novými členskými zeměmi 
C. Slavík

3
Růst zkreslení HDP v prostředí transformace: implikace pro měření 
růstu a rozvoje české ekonomiky 
V. Benáček

4 Kvalita českých vývozů a dovozů 
T. Horáková

5 Metody a metodologie vymezení problému 
A. Veselý

6 Veřejná politika, veřejné volby, veřejné rozpočty 
F. Ochrana

7 Evaluace: metody, východiska, přístupy 
M. Nekola, H. Hloušková, F. Ochrana

8 Policy a proces tvorby politiky 
A. Veselý, Z. Drhová, M. Nachtmannová

9 Veřejnost jako aktér modernizace (výzkumná zpráva) 
P. Frič, L. Prudký, M. Nekola

10 The Second Prague Workshop on Futures Studies Metodology  
M. Potůček, B. Slintáková (eds.) 

11 Péče o staré lidi v rodině
H. Jeřábek

12 Vnitřní periferie jako forma sociální exkluze  
J. Musil, J. Müller

| Hlavní výstupy roku - pokračování

  

Studie CESES
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| Finanční zabezpečení

Činnost CESES byla kryta z různých domácích a zahraničních zdrojů:

   hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč

 Výzkumný záměr FSV UK

                         Fond vzdělávací politiky MŠMT

Systematický rozvoj metodologie prognózování 
(GA ČR, reg. č. 403/03/0109)

Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností
 a determinanty životního úspěchu (GA ČR, reg. č. 403/03/0340)

Výzkum sociální a kulturní soudržnosti v diferenciované společnosti 
(MPSV, reg. č. 1J 028/04-DP2)

Ostatní

Celkový roční rozpočet činil 17 583,1 tis. Kč.
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| Kontaktní údaje

adresa

telefon
fax

web
email

sídlo fakulty

sídlo univerzity

IČO
DIČ

bankovní spojení

CESES FSV UK 
Celetná 20 
116 36 Praha 1

(+420) 224 491 493 sekretariát
(+420) 224 227 950

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

Fakulta sociálních věd UK 
Smetanovo nábřeží 6 
110 01 Praha 1

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1

00216208
CZ00216208

Název účtu:  Fakulta sociálních věd UK
Banka:  Komerční Banka
Číslo účtu: 85033011/0100
IBAN:  CZ580100 0000 0000 85033011
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| Kontakty na pracovníky CESES

Jméno:

Potůček Martin (vedoucí)

veřejná a sociální politika, prognostika

Abramuszkin-Pavlíková Eva

národní identita, sociální soudržnost

Balabán Miloš

bezpečnostní politika

Benáček Vladimír

ekonomika

Dienstbierová Jiřina

komunikace s veřejností

Drhová Zuzana

udržitelný rozvoj

Frič Pavol

teorie a metodologie prognózování, občanský sektor

Hlaváč Ivo

bezpečnostní politika

Hloušková Hana

dobré vládnutí a etika v politice

Just Petr

politický vývoj

Kalous Jaroslav

vzdělávací politika, lidský a sociální kapitál

Kučerová Eva

sociologie venkova

Marková Jana

ekonomický rozvoj,  evropská  integrace

Mašková Miroslava

populační vývoj, jeho sociální a politické 
souvislosti

E-mail a www:

potucek@fsv.cuni.cz

http://martinpotucek.cz

evapavlik@yahoo.com

balaban@fsv.cuni.cz

benacekv@fsv.cuni.cz

dienstbierova@fsv.cuni.cz

zuzana.drhova@ecn.cz

fric@fsv.cuni.cz

hlavac.ivo@vlada.cz

hhlouskova@yahoo.com

just@fsv.cuni.cz

jaroslav.kalous@chello.cz

kucerova@pef.czu.cz

jmarkova@fsv.cuni.cz

maskovam@fsv.cuni.cz

Linka:

492

498

498

500

489

452

674

498

500

489

652

489

498

490

centrální linka: 224491111
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| 

Jméno:

Musil Jiří

sociální soudržnost

Nachtmannová Marta

strategické vládnutí

Nekola Martin

veřejná správa, veřejné služby a informační 
technologie

Nováček Pavel

kvalita života a udržitelný rozvoj

Ochrana František

veřejná správa, veřejný sektor

Prudký Libor

národní identita, hodnoty a zájmy

Rašek Antonín

bezpečnostní politika

Síla Jiří

bezpečnostní politika

Stejskal Jan

bezpečnostní politika

Stejskal Libor

bezpečnostní politika

Šmídová Michaela

sociální soudržnost

Veselý Arnošt

vzdělávací politika a problematika rozvoje 
lidských zdrojů

Emanovská Marie

Lovečková Dagmar

E-mail a www:

ceu.musil@volny.cz

nacht@fsv.cuni.cz

nekola@centrum.cz

nov@risc.upol.cz

ochrana@vse.cz

prudom@pointpraha.cz

rasek@centrum.cz

drahomira.nova@army.cz

jan-stejskal@seznam.cz

stejskli@fsv.cuni.cz

smidovamichaela@seznam.cz

vesely.arnost@centrum.cz

emanov@fsv.cuni.cz

loveckov@fsv.cuni.cz

Linka:

493

489

496

674

494

489

498

498

498

498

489

496

494

494

centrální linka: 224491111

sekretariát


