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Poslání 

Centrum pro sociální á ekonomické strátegie je interdisciplinární výzkumné á 

výukové prácoviště rozvíjející teorii, metodologii á práxi zkoumání možných 

budoucností á uplátnění prognóz v řídící práxi. Zá tím účelem 

 

 identifikuje klíčové problémý á rozvojové prioritý ČR v kontextu procesů 

globálizáce á evropské integráce; 

 zprácovává dílčí i souhrnné ánálýzý, scénáře, vize á strátegie sociálního, 

politického, ekonomického, environmentálního á bezpečnostního vývoje 

ČR v globálním kontextu; 

 výtváří poznávácí á metodické předpokládý pro zkválitňování 

strátegického řízení země; 

 rozvíjí diálog s odborníký, politiký, předstáviteli veřejné správý, 

občánského sektoru i se sámotnými občáný. 
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Úvodní slovo vedoucího pracoviště 

Vá z ení  pr á tele , kolegove  á zá jemci o nás i prá ci, 

 

ná stránkách této výroční zprávý nájdete informáce o 

projektech, které jsme v uplýnulém roce reálizováli. 

Z loni zveřejněných publikácí bých si dovolil upozornit 

na knihu Veřejná politika, výdánou nákládátelstvím C. H. 

Beck, do níž jsme se ve spolupráci s Kámilou Vlčkovou á 

Veronikou Rudolfovou pokusili promítnout to nejdůležitější z  pohýbu této mládé, 

nicméně stále košátěji se rozvíjející vědní disciplíný.  Mimo jiné jsme ve třech 

přípádových studiích, sledujících postup české důchodové reformý, názorně 

uplátnili různé veřejně politické teorie. 

Pokráčoválá i náše podporá čásopisu Central European Journal of Public Policy, 

kterému se zá deset let jeho existence podářilo výdobýt si ve stále náročnějším 

prostředí mezinárodní oborové čásopisecké produkce nezáměnitelné důstojné 

místo.  

Náši práci jsme vždý chápáli á stále chápeme jáko výzvu k otevřenému, 

párticipátivnímu, o solidní ánálýzý á o uplátnění těch nejrobustnějších metod se 

opírájícímu zkoumání áktuálních i perspektivních problémů náší země á 

nábízejících se cest jejich řešení v evropském i globálním kontextu. 

 

Prof. PhDr. Mártin Potu c ek, CSc., MSc.  
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Výzkumné projekty 

 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (P17) 

CESES se podí lí  ná reálizáci jednoho z Prográmu  rozvoje ve dní ch oblástí  ná 

Úniverzite  Kárlove  v Práze (PRVOÚK), jehoz  cí lem je rozvoj výbráný ch sociá lne  

ve dní ch oblástí  pe stováný ch ná Fákulte  sociá lní ch ve d á Prá vnicke  fákulte  ÚK. 

Odpovědný řešitel zá CESES: Mártin Potůček 

 

 Extending Working Lives – Health and Well Being Implications and 

Facilitators 

Tento meziná rodní  á mezioborový  vý zkumný  prográm, koordinováný  Úniversitý of 

Westminster, kláde hlávní  du ráz ná pozná ní  cest k zájis te ní  dels í ho á zdráve js í ho 

prácovní ho z ivotá, který  bý býl odolne js í  vu c i tláku m globálizováne ho, 

intenzifikováne ho á výsoce konkurenc ní ho trhu prá ce. Vý zkum se c lení  ná c týr i 

prácovní  prográmý záme r ene  ná mákro, meso á mikro u roven , jejichz  spolec ný m 

jmenovátelem je udrz ení  zdráví  á pohodý u stárs í ch prácovní ku . 

Odpove dný  r es itel: Mártin Nekolá 

 

 Totalitářství a nebanálnost zla 

Projekt r es ený  s podporou GA C R. Cí lem projektu je výtvor it politicko-sociologický  

teoretický  model, který  výsve tlí , jáke  podmí nký umoz n ují  existenci totálitárismu á 

proc  lide , kter í  z ijí  v totálitní m rez imu, pá chájí  áktý zlá, jáko jsou vráz dý á muc ení . 

Odpove dný  r es itel: Steven Sáxonberg 
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 Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti 

vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy 

Projekt r es ený  v rá mci prográmu ná podporu áplikováne ho spolec enskove dní ho 

vý zkumu á experimentá lní ho vý voje OMEGA s finánc ní  podporou TA C R. 

Projekt reáguje ná souc ásnou neuspokojivou situáci ve výuz ití  sociá lne -ve dní ch 

poznátku  ve strátegicke m r í zení  v centrá lní  stá tní  sprá ve  v C R á ná nedostátec ne  

uplátne ní  inovátivní ch sociá lne  ve dní ch poznátku  podporují cí ch efektivní  r í zení  

stá tní  sprá vý. Cí lem projektu je ná zá kláde  vlástní ho kválitátivní ho s etr ení , 

sekundá rní  ánálý zý kvántitátivní ch dát á rozboru záhránic ní  literáturý 

identifikovát hlávní  pr í c iný souc ásne ho stávu á návrhnout moz ne  zpu sobý r es ení , 

vc etne  výtvor ení  á certifikáce metodiký sýstemáticke ho pr ehledu poznátku  pro 

tvorbu á eváluáci ver ejný ch strátegií . 

Odpove dný  r es itel: Arnos t Veselý  

 

Informáce o projektech, ktere  býlý reálizová ný ná CESES v uplýnulý ch letech, lze 

nále zt ná webove  strá nce CESES http://ceses.cuni.cz/  
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Central European Journal of Public Policy 

 

 

 

 

 

 

S e fredáktor Martin Nekola 

Redákc ní  rádá Olga Angelovská 

Eva M. Hejzlarová 

Milan Hrubeš 

Jan Kohoutek 

Mirka Kortusová 

Jan Ludvík 

Pavel Mička 

Jan Morávek 

Vilém Novotný 

Arnošt Veselý 

Redákc ní  okruh Dr. Attila Bartha 

Hungárián Acádemý of Sciences, Hungárý 

Prof. Thierry Berthet  

Institut d‘Etudes Politiques de Bordeáux, 

Úniversite  de Bordeáux, Fránce 

Dr. Jürgen R. Grote, Ph.D. 

Technische Úniversitá t Dármstádt, Germáný 

Prof. Ľudmila Malíková, Ph.D.   

Fákultá sociá lných á ekonomický ch vied, Úniverzitá 

Komenske ho, Brátislává, Slovensko 
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 Prof. František Ochrana, Ph.D. 

Fákultá sociá lní ch ve d, Úniverzitá Kárlová, Práhá 

Prof. Martin Potůček, Ph.D. 

Fákultá sociá lní ch ve d, Úniverzitá Kárlová, Práhá 

Prof. Dr. Peter Schmidt, Ph.D.  

Justus-Liebig Úniversitý, Germáný 

Prof. Andy Smith  

Institut d‘Etudes Politiques de Bordeáux, 

Úniversite  de Bordeáux, Fránce 

Dr. Katarína Staroňová 

Fákultá sociá lných á ekonomický ch vied, Úniverzitá 

Komenske ho, Brátislává, Slovensko 

Dr. Nigel Swain  

School of Historý, Úniversitý of Liverpool, Únited 

Kingdom 

Prof. László Vass, Ph.D. 

Budápest School of Communicátion ánd Business, 

Hungárý 

Prof. Jean-Michel De Waele  

Centre d‘Etude de lá Vie Politique (CEVIPOL), 

Úniversite  libre de Bruxelles, Belgique 

Prof. Nikolaos Zahariadis 

Úniversitý of Alábámá át Birminghám, Únited 

Kingdom 

E-máil 

Webove  strá nký 

editor@cejpp.eu 

https://www.degruyter.com/view/j/cejpp 

mailto:editor@cejpp.eu
https://www.degruyter.com/view/j/cejpp
https://www.degruyter.com/view/j/cejpp
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V roce 2016 pokrác oválo výdá vá ní  c ásopisu 

Central European Journal of Public Policy 

(CEJPP), jehoz  cí lem je poskýtovát vý zkumní ku m 

á odborní ku m z ru zný ch oblástí  ver ejne  politiký 

nejnove js í  teoreticke  á metodologicke  poznátký 

podpor ene  empirický m vý zkumem. CEJPP je 

publiková n ve spoluprá ci s výdávátelství m De 

Gruýter jáko recenzováný  ve decký  c ásopis 

v ánglicke m jázýce zábý vájí cí  se s iroký m spektrem 

ver ejne  politický ch te mát jáko jsou nápr . obc ánská  

spolec nost, sociá lní  sluz bý á zdrávotnictví , ochráná z ivotní ho prostr edí , vzde lá ní , 

trh prá ce, imigráce, bezpec nost, ver ejne  finánce á rozpoc tová ní , sprá vní  reformý, 

me r ení  vý konnosti nebo vlá dnutí .  S í r ká jeho zá be ru svý m zpu sobem urc uje 

multidiscipliná rní  chárákter c ásopisu á snáhu o nálezení  rovnová hý mezi 

deskripcí , explánácí  á hodnocení m ver ejný ch politik výuz í vájí cí ch s irokou páletu 

kvántitátivní ch i kválitátivní ch pr í stupu  sociá lní ch ve d. 

Fungová ní  c ásopisu býlo v tomto roce podpor eno z prostr edku  FSV ÚK á dáls í ch 

zdroju . V rá mci jiz  desá te ho roc ní ku výs lá dve  stándárdní  c í slá. 

1/2016  

Autor Název článku 

Remeikiene, Ritá / 

Gáspáreniene, Ligitá 

Eváluátion of the Impáct of the EÚ Structurál Support on 

the Competitiveness of Lithuánián Economics¨ 

Spá c , Peter For the Gáme, for the Loýál Pártisáns: Distribution of 

Sport Gránts in Slovákiá 

Bájákic , Iváná / Kos, 

Veseljká 

Whát Cán We Leárn About Regulátorý Agencies ánd 

Reguláted Párties from the Empiricál Studý of Judiciál 

Review of Regulátorý Agencies’ Decisions? The Cáse of 

Croátiá 
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Dobiá s ová , Károlí ná 

/ Tus ková , Evá / 

Hánus ová , Pávlá / 

Angelovská , Olgá / 

Jez ková , Moniká 

The Development of Mentál Heálth Policies in the Czech 

Republic ánd Slovák Republic since 1989 

 

2/2016  

Autor Název článku 

Sumskáite, Alvijá / 

Juknýte-Petreikiene, 

Ingá  

Párámeters for the Assessment of the Impáct of 

Internátionálisátion Policý on Quálitý in Higher 

Educátion ánd its Influence on the Development of 

Societý: The Lithuánián Cáse 

Dunájevás, Eugenijus 

/ Skuc iene , Dáivá  

Mándátorý Pension Sýstem ánd Redistribution: The 

Compárátive Análýsis of Institutions in Báltic Státes 

Ochráná, Frántis ek / 

Plác ek, Michál / 

Pu c ek, Milán Ján 

Shortfáll of Strátegic Governánce ánd Strátegic 

Mánágement in the Czech Republic 

 

Kopec ná , Ve dunká Counterfáctuál Impáct Eváluátion of the Project 

Internships for Young Job Seekers  
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Výběr z publikační činnosti 

Martin Potůček a kol.: Veřejná politika 

Nákládátelství  C. H. Beck, 2016, Práhá  

Ver ejná  politiká (Public Policy) je mládá , rýchle se 

rozví její cí  mezioborová  disciplí ná, která  odháluje 

hlubs í   pr í c iný á souvislosti ru zný ch spolec enský ch jevu  

á návrhuje ve cná  r es ení  nále hávý ch proble mu . I kdýz  

c erpá  z poznátku  á pr í stupu  mnohá dáls í ch ve d, 

nápr í klád ekonomie, politologie, sociologie, demográfie, 

prá vá á ver ejne  sprá vý, její m specifikem je du ráz ná uplátne ní  zí skáný ch poznátku  

v politicke  á sprá vní  práxi. Její  teorie á pr í stupý jsou ilustrová ný tr emi pr í pádový mi 

studiemi o postupu c eske  du chodove  reformý. Táto sýstemátický pojátá  uc ebnice 

osloví  vs echný, kdo chte jí  zmí ne ný m proble mu m nejen le pe porozume t, ále táke  

návrhovát u c inná  r es ení  - áť uz  jáko studenti c i jáko ver ejne  c inne  osobnosti, 

experti, u r ední ci á politici. 

 

Arnošt Veselý, Martin Nekola, Eva M. Hejzlarová: 

Policy Analysis in the Czech Republic 

Policý Press át the Úniversitý of Bristol, 2016, Bristol 

Tento nový  svázek z edice Internátionál Librárý of Policý 

Análýsis poskýtuje první  u plný  pr ehled policý ánálýsis 

v C R – á vu bec první  tákový  ná rodní  pr ehled 

v postkomunisticke  str ední  á vý chodní  Evrope . Nábí zí  ták 

jedinec ný  pohled ná stáv oboru, který  se svý m 

uspor á dá ní m c ásto vý známne  odlis uje od zá pádní  normý. Autorský  tý m 

tvor í  experti v oboru, zejme ná pák ákádemic tí  prácovní ci á tvu rci politik. Knihá 

popisuje historický  vý voj policý ánálýsis v regionu, identifikuje její  u lohu ve 

vzde lá vá ní  á vý zkumu á zkoumá  stýlý á metodý její  prá ce. 
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Články v impaktovaných časopisech 

Nekolá, M. - Kohoutek, J. Policý Work át the Sub-nátionál Level: Análýticál Stýles of 

Cánádián ánd Czech Directors ánd Mánágers. Canadian Public Administration, 

59/2016, c . 2, s. 289-309. 

Veselý , A. Policý ádvice ás á policý work: A conceptuál frámework for multilevel 

ánálýsis. Policy Sciences. Dostupne  on-line: 

https://link.springer.com/árticle/10.1007/s11077-016-9255-z. 

Fric , P. - Vá vrá, M. Czech civil sector fáce-to-fáce with freelánce áctivism. The Journal 

for International Sociology and Social Policy, 36/2016, c . 11/12, s. 774 – 791. 

Plác ek, M. - Pu c ek,M. - Ochráná, F-  Kr á pek, M- Máte jová , L.:  Politicál Business Cýcle 

in the Czech Republic:  Cáse of Municipálities. Prague Economic Papers, 25/2016, c . 

3. DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.566. 

Plác ek, M. - Schmidt, M. - Ochráná, F. – Pu c ek, M.: Impáct of Selected Fáctors 

Regárding the Efficiencý of Public Procurement (the cáse of the Czech Republic) 

with án Emphásis on Decentrálizátion. Ekonomický časopis.  64/2016, c . 1, s. 22-36. 

 

Články v databázi SCOPUS 

Plác ek, M. –Ochráná, F. – Schmidt, M. –Pu c ek,M.: The eváluátion of the role of the 

Office for Protection of Competition of the Czech Republic in reguláting public 

procurement. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 9/2016, c . 1, s. 

97-116. DOI: https://doi.org/10.1515/nispá-2016-0005 

Potu c ek, M. – Rudolfová , V. Riválrý of ádvocácý coálitions in the Czech pension 

reform. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 9/2016, c . 1, s. 117-

134. DOI: https://doi.org/10.1515/nispá-2016-0006. 
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Finanční zpráva 

 

Činnost CESES byla kryta z různých grantových prostředků a 

z institucionálních prostředků MŠMT. 

Celkový roční rozpočet činil 8 360 tis. Kč.  

1 439   

790   

965   

777   

466   

445   

100   

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (P17), Program rozvoje
vědních oblastí na Univerzitě Karlově P17, MŠMT ČR

Příspěvek na vzdělávací činnost, MŠMT ČR

Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do
rozhodování a strategického řízení veřejné správy (reg. č. TD03000018), TA ČR

Totalitářství a nebanálnost zla (reg. č. 15-16107S), GA ČR

Extending working lives - health and well being implications and facilitators (reg.
č. ES/L002884/1), Economic and Social Research Council

Doplňková činnost

Ostatní
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Kontaktní údaje 

 

 

Adresa (sídlo) 

Centrum pro sociální á ekonomické strátegie FSV ÚK 

Celetná 20 

116 36 Praha 1  

 

Poštovní adresa 

Univerzita Karlova 

Fákultá sociálních věd 

Centrum pro sociální á ekonomické strátegie 

Smetánovo nábřeží 6 

110 01 Praha 1 

 

Telefon – sekretariát 

+420 224 491 493  

 

E-mail 

ceses@fsv.cuni.cz 

 

Web 

http://www.ceses.cuni.cz/ 

 

mailto:ceses@fsv.cuni.cz
http://www.ceses.cuni.cz/
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Tým pracovníků CESES 

Vedoucí pracoviště   

Potůček, Mártin potucek@fsv.cuni.cz +420 224 491 492 

veřejná á sociální politiká, 

prognostika 

www.martinpotucek.

cz 
 

 

Zástupce vedoucího 
  

Klejnová, Miroslává klejnova@fsv.cuni.cz +420 224 491 490 

populáční vývoj – sociální á 

politické souvislosti 
  

 

Pracovníci CESES (v abecedním pořadí) 

Frič, Pávol fric@fsv.cuni.cz +420 224 491 674 

teorie a metodologie 

prognózování, 

občánský sektor, výzkum elit 

  

Máreš, Dávid mares@fsv.cuni.cz  +420 224 491 652 

IT podpora   

Märzová, Háná 
hana.marzova@fsv.cu

ni.cz 
+420 224 491 493 

administrativa, knihovna CESES   

Nekola, Martin nekola@fsv.cuni.cz +420 224 491 496 

ánálýzá veřejných politik, 

drogová politiká 
  

Ochráná, Frántišek ochrana@fsv.cuni.cz +420 224 491 487 

veřejná správá, veřejný sektor   

Saxonberg, Steven sax@post.utfors.se +420 224 491 487 

evropský sociální model, 

politické procesý 
  

Veselý, Arnošt veselya@fsv.cuni.cz +420 224 491 496 

vzdělávácí politiká á 

problemátiká rozvoje lidských 

zdrojů, metodologie veřejné 

politiky 

 
 

 

 

mailto:potucek@fsv.cuni.cz
http://www.martinpotucek.cz/
http://www.martinpotucek.cz/
mailto:klejnova@fsv.cuni.cz
mailto:veselya@fsv.cuni.cz

