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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, 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. 
 

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 
 

 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: Michal Kubát 

 

 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 budou i navazující 
doporučení k aktualizaci strategických dokumentů a inovaci bezpečnostního systému ČR 
 
Odpovědný řešitel: Miloš Balabán 

  

 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 bylo získat poznatky využitelné při vytváření Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na území HMP. Hlavními cíli výzkumu byly 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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 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 projektu 
je 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 
budou návrhy manuálu doporučených postupů a certifikované metodiky posílení 
analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích. 
 

 
  

 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 Ekonomicko-
správní 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 
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 Mezinárodní výzkumná spolupráce 
 

 A New Agenda for European Security Economics  (EUSECON) 

(contract No. 218105)  

 V 7. rámcovém programu EU se CESES podílel od března 2008 na realizaci projektu „A 
New Agenda for European Security Economics“. Oborově spadal do tématu 10 
Bezpečnost. Jeho koordinátorem byl DIW Berlín a konsorcium tvořilo celkem čtrnáct 
partnerů. Projekt byl zaměřen na vytváření rámce pro výzkum na poli „security 
economics“ a na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních problémů a politik. 
 
Odpovědný řešitel: Libor Stejskal 

  
 Income From Work After Retirement – Country Report on the Czech 

Republic  

 Mezinárodní projekt na zakázku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek (Eurofound) se soustředil na téma práce v důchodovém věku. CESES 
zpracoval národní zprávu za Českou republiku, která se skládá ze dvou částí. První 
analyzuje podmínky pro zaměstnávání důchodců a související politiky na národní úrovni, 
druhá zkoumá pomocí případových studií motivace a existující praxi zaměstnávání 
důchodců na úrovni konkrétních firem a organizací. 
 
Odpovědný řešitel: Martin Potůček 
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V roce 2012 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 šestého ročníku vyšla dvě čísla. 

 

Autor Název článku 

č. 1/2012  

Dominic Heinz,  Eike-
Christian Hornig 

Catch-all Politics under Stress – Non-territorially Defined 
Parties and the Quest for Symmetry and Compromise in 
Territorial Reforms 

Helena M. Ekelund Making Sense of the ‘Agency Programme’ in post-Lisbon 
Europe: Mapping European Agencies 

Jan Klusáček,  Marie 
Klusáčková 

The Evidence Base of Czech Health Policy 

Jürgen Beyer Acting in Good Time – Conceptual Reflections on the 
Sequencing of Political Reform Processes 

Martin Vávra Age as a Problematic and Problematized Issue of Criminal 
Responsibility 

  

č. 2/012  

Martin Nekola Pragmatists, Prohibitionists and Preventionists in Czech Drug 
Policy 

Anna Tůmová Effects of Age and Length of Professional Experience on 
Teachers’ Attitudes to Curricular Reform  

Tom Lynch Policy Advice from Seneca and Machiavelli on the Greek 
Crisis 
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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.  
 

Název akce Popis akce 
Datum 
konání 

Nová americká 
obranná strategie 
2012: Zachová si 
americká armáda čelní 
postavení ve světě? 

Panelová diskuse zaměřená na budoucnost 
amerického vojenského angažmá ve světě 

4.4. 

Evropská bezpečnost a 
obrana na křižovatce 

Mezinárodní konference, na které se politikové, 
diplomaté, vojáci a bezpečnostní experti z ČR, 
Německa, Francie, Švédska, Polska, Dánska, 
Spojených států amerických, EU a OBSE zabývali v 
předvečer summitu NATO v Chicagu klíčovými 
problémy současného vývoje evropské bezpečnosti, 
která se jen velmi nesnadno vyrovnává s dopady 
hospodářské krize. 

16.5. 

Státní služba v měnící 
se společnosti 

Cílem semináře bylo umožnit výměnu zkušeností z 
oblasti modernizace státní služby v České republice a 
ve Francii a otevřít diskusi mezi zákonodárci, 
francouzskými a českými odborníky, zástupci 
občanské veřejnosti a dalšími zájemci k přípravě nové 
zákonné úpravy postavení úředníků v České republice. 

22.5. 

Myšlenkový odkaz 
Jaroslava Jandy pro 
rozvoj strategického 
řízení rezortu obrany a 
armády 

Workshop pořádaný k nedožitým 80. narozeninám 
významného představitele vojenské vědy PhDr. 
Jaroslava Jandy. 

6.6. 

Povodně 2002 jako 
memento a výzva 

Aktuální tematická diskuse s cílem připomenout 
průběh povodní v roce 2002 jako jeden z milníků 
v budování schopností České republiky pro zajišťování 
ochrany obyvatelstva a zmapovat technická, 
institucionální a politická opatření, jimiž byla 
v uplynulých deseti letech posilována společenská a 
ekonomická odolnost státu, firem a občanů, 
veřejného i soukromého sektoru. 

13.8. 

Letní škola 2012 V rámci spolupráce CESES na řešení projektu OP VK 
„Inovace studie ekonomických disciplín v souladu s 
požadavky znalostní ekonomiky“, reg. č. 
CZ.1.07/2.2.00/28.0227, se konala Letní škola pro 
doktorandy Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně na 

27.8.-31.8. 
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téma „Vládnutí“. Za CESES se jí účastnili jako 
přednášející a lektoři František Ochrana, Arnošt 
Veselý a Martin Nekola. 

National, European 
and Human Security: 
From co-existence to 
convergence 

Prezentace monografie „National, European and 
Human Security: From Co-existence to Convergence“ 
spojená s diskusí o aktuálním stavu a perspektivách 
evropské a české bezpečnostní politiky. 

23.10. 

Energie – voda – 
potraviny: Klíčové 
komodity bezpečnosti 
a prosperity pro 
Evropu a ČR ve 21. 
století 

Mezinárodní konference, která se zaměřila na 
aktuální otázky evropské a české energetické politiky, 
problematiku perspektiv jaderné energetiky a budoucí 
roli obnovitelných zdrojů energie v energetickém 
mixu, na dopady klimatických změn na vodní 
bezpečnost a klíčové trendy zajišťování potravinové 
bezpečnosti EU a ČR. 

16.11. 

Prezident České 
republiky a 
bezpečnost a obrana 
státu 

Panelová diskuse kandidátů na funkci prezidenta 
republiky, kde se kandidáti vyjádřili k aktuálním a 
perspektivním prioritám a problémům bezpečnostní a 
obranné politiky České republiky a představili 
veřejnosti své názory na prezidentské kompetence 
v bezpečnostní oblasti a jejich praktické uplatňování. 
 
Panelové diskuse se zúčastnili (v abecedním pořadí): 
 Jiří Dienstbier 
 Vladimír Dlouhý 
 Karel Schwarzenberg 
 Miloš Zeman 

5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   CESES FSV UK Praha 
   Výroční zpráva 2012 

 

11 

 Finanční zpráva 

 
 

Celkový roční rozpočet činil 12 111 tis. Kč. 
 



   CESES FSV UK Praha 
   Výroční zpráva 2012 

 

12 

 
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 
 
 
 
 

 Tým pracovníků CESES 
  sekretariát  
  +420 224 491 493 (494) 

     
 Vedoucí pracoviště   

 Potůček Martin potucek@fsv.cuni.cz 492 

 veřejná a sociální politika, prognostika www.martinpotucek.cz  

    

 Zástupce vedoucího   

 Mašková Miroslava maskovam@fsv.cuni.cz 490 

 populační vývoj – sociální a politické souvislosti   

    

mailto:ceses@fsv.cuni.cz
http://www.ceses.cuni.cz/
mailto:potucek@fsv.cuni.cz
http://www.martinpotucek.cz/
mailto:maskovam@fsv.cuni.cz
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 Pracovníci CESES  (v abecedním pořadí) 
 Balabán Miloš balaban@fsv.cuni.cz 498 

 bezpečnostní politika   

 Broučková Tereza brouckova@fsv.cuni.cz 493 

 administrativa, podpora projektů, knihovna 
CESES 

  

 Čížek Tomáš tomas.cizek@soc.cas.cz 489 

 sociologie hodnot   

 Duškov Ivan ivan.duskov@gmail.com 487 

 veřejná a sociální politika   

 Frič Pavol fric@fsv.cuni.cz 674 

 teorie a metodologie prognózování, 
občanský sektor a výzkum elit 

  

 Kortusová Mirka kortusova@fsv.cuni.cz 500 

 projektová manažerka, public relations   

 Ludvík Jan ludvik@fsv.cuni.cz 498 

 bezpečnostní politika   

 Mička Pavel pavel@mickovi.eu  

 Projektový manažer OPVK   

 Muška Adam muska.adam@centrum.cz 491 

 IT podpora   

 Nekola Martin nekola@fsv.cuni.cz 496 

 analýza veřejných politik, drogová politika   

 Ochrana František ochrana@fsv.cuni.cz 487 

 veřejná správa, veřejný sektor   

 Půček Milan milan.pucek@seznam.cz 487 

 veřejná správa   

 Stejskal Libor stejskli@fsv.cuni.cz 500 

 bezpečnostní politika   

 Šmídová Michaela smidovamichaela@seznam.cz 489 

 sociální soudržnost, sociologie hodnot   

 Vávra Martin mavavra@centrum.cz 489 

 sociální soudržnost, sociologie hodnot   

 Veselý Arnošt veselya@fsv.cuni.cz 
http://vesely.rubicus.com/ 

496 

 vzdělávací politika a problematika rozvoje 
lidských zdrojů, metodologie veřejné politiky 

  

 

mailto:Balabán@fsv.cuni.cz
mailto:brouckova@fsv.cuni.cz
mailto:muska.adam@centrum.cz
mailto:veselya@fsv.cuni.cz

