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ÚVOD 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je v současnosti pracovištěm základního výzkumu, jehož těžištěm 

je kvantitativně i kvalitativně orientovaný sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění, rozvoj 
sociologických teorií a metodologie. Pracoviště je efektivně propojeno s evropským a mezinárodním 

výzkumem a s univerzitními a výzkumnými pracovišti v ČR.  

V roce 2008 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjel vědeckou činnost v souladu se zákonnými 
podmínkami veřejné výzkumné instituce. Hlavní vědeckou činnost ústav realizoval v rámci přijatého 

výzkumného záměru „Sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v 
kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a 

kulturního kapitálu“. Ve čtvrtém roce řešení výzkumného záměru ústav své aktivity cíleně 
zaměřoval k prohlubování poznávání současné české společnosti. Pomocí teorie, výzkumu a 

metodologie rozvíjel ústav vědecké poznání složitých společenských procesů, vztahů, souvislostí a 

mechanismů ze sociologické perspektivy. Tuto perspektivu současně odborně kultivoval, podporoval 
projektovou a grantovou aktivitou a zprostředkovával výsledky poznání také směrem k rozvoji oboru 

a interdisciplinárních přístupů.  
K vědeckému standardu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., jako instituce základního výzkumu, v 

roce 2008 patřila produkce výsledků výzkumů s následným vysokým počtem vědeckých statí a 
publikací a dalších vědeckých aktivit.  

V roce 2008 pokračovalo kontinuální rozvíjení sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění v 

dlouhodobě sledovaných vědeckých tematických zaměřeních a oblastech. Byly to institucionální, 
hodnotové a kulturní souvislosti ekonomického života, socioekonomie bydlení a instrumenty sociální 

politiky, výzkum v oblasti lokální a regionální problematiky, výzkum a teorie genderových identit a 
nerovností, kulturní a národní identity a hodnotové orientace, výzkum institucionálního rámce a 

multiúrovňového systému vládnutí, výzkum vzdělanostních nerovností a role sociálního kapitálu, 

výzkum reprezentace zájmů v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek rozvoje občanské 
společnosti, výzkum společenské struktury, dynamiky a kvality života, výzkum veřejného mínění v 

národním rámci i v evropské komparaci a v některých dalších průřezových tématech. 
Ústavu se podařilo udržet projektovou podporu výzkumné činnosti v rozsahu zajišťujícím úspěšnou 

realizaci vědecké koncepce ústavu a získat grantové podpory na projekty, které řeší výzkumný 
záměr. Přesahem jsou projekty rozvíjející budoucí slibná těžiště základního výzkumu v sociologické 

perspektivě. Výzkumná činnost byla prováděna v rámci přijatých výzkumných projektů, které byly 

podpořeny granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 41 projektů, z toho 10 bylo 
podpořeno GA ČR, 7 projektů podpořila GA AV ČR (2 juniorské a 5 standardních) a 1 výzkumný 

projekt byl řešen v rámci programu Podpora projektů cíleného výzkumu. 7 výzkumných projektů 
podpořilo MŠMT ČR, 5 projektů MPSV ČR a 2 projekty MMR ČR. Celkem 9 projektů bylo podporováno 

ze zahraničí, všechny z programů v rámci European Research Area (1 projekt Sokrates, 1 projekt 7. 
RP a 7 projektů 6. RP). Celkově bylo podáno 6 projektů do 7.RP.  

V roce 2008 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., úspěšně rozvíjel spolupráci v rámci získané akreditace s 

FSV UK, realizoval doktorský program v oborech sociologie a veřejná politika. Vědecká činnost a 
aktivity sociologického výzkumu byly rozvíjeny v součinnosti s infrastrukturou ústavu. K té, v oblasti 
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základního výzkumu, patří: Sociologický datový archiv, oborová Sociologická knihovna, impaktované 
periodikum Sociologický časopis / Czech Sociological Review, vydávání edic Sociologické studie a 

Sociologické disertace, vydávání dvou recenzovaných periodik — Naše společnost a Gender, rovné 

příležitosti, výzkum, realizace kontinuálního výzkumu veřejného mínění (CVVM), Národní kontaktní 
centrum — Ženy a věda a další rozšiřující aktivity, jako je například Sociologický webzin SOCIOweb. 

Vědecká činnost 

• V roce 2008 bylo AV ČR realizováno hodnocení řešení průběhu výzkumného záměru 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za období 2005—2007. Hodnotitelskou komisí bylo 

klasifikováno zařazením do kategorie: A — Velmi dobrý. Také současné hodnocení výsledků 
výzkumné činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za období 2005—2007 bylo 

hodnotitelskou komisí klasifikováno zařazením do kategorie: A — Velmi dobrý. 
 

• V souladu s výzkumným záměrem ústav významně rozvíjel a podporoval sociologický výzkum 

a výzkum veřejného mínění v řadě vědeckých tematických zaměření a oblastí. Rozvíjel též 
infrastrukturu vědy a výzkumu, jako je archivace a zpřístupnění dat, budování databází, 

využívání a vývoj nových informačních technologií, zapojení do mezinárodních sítí a 
administrace počítačových programů. Pokračovala spolupráce Sociologického datového 

archivu s partnerskými archivy v rámci mezinárodních sítí organizací CESSDA (Council of 
European Social Science Data Archives) a REGIO (Regional Data Organisation). 

 

• Mimořádné úrovně dosáhlo zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce. Konference 
uspořádané pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2008 dosáhly významných ocenění od 

mezinárodní sociologické obce. 
 

• Byl realizován již sedmnáctý výzkum v rámci mezinárodního programu ISSP (International 
Social Survey Programme) — v roce 2008 se jednalo o modul „Náboženství“, a ústav se 

podílel na činnosti pracovní skupiny ISSP připravující modul „Sociální nerovnosti“ pro 

mezinárodní šetření v roce 2009. Dále opět participoval na propojení ČR s ostatními 
evropskými zeměmi v prestižním mezinárodním programu ESS (European Social Survey). 

Interní evaluační mechanismy 

Interní evaluační mechanismy byly uplatněny v těchto činnostech: 
 

• zajištění atestací vědeckých a odborných pracovníků, celkem bylo ve dvou termínech 
atestováno 31 pracovníků; 

• hodnocení projektů a návrhů projektů Radou SOÚ AV ČR, v.v.i.; 
• hodnocení návrhů projektů vzhledem k provázanosti s výzkumným záměrem a s dlouhodobou 

koncepcí rozvoje oboru; 

• povinné vědecké rozpravy k ukončeným projektům; 



 8 

• kontrola odpovědností a podílu jednotlivých oblastí vědecké činnosti na úspěšném fungování 
a rozvoji instituce. 

• V návaznosti na ustanovení v čl. 7 Vnitřního mzdového předpisu Sociologického ústavu AV ČR, 

v.v.i., byla vydána Interní norma Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., „Kritéria hodnocení 
výzkumných pracovníků“. Norma vychází z návrhu odsouhlaseného Radou Sociologického 

ústavu AV ČR, v.v.i. Interní norma definuje postup pro každoroční hodnocení výzkumných 
pracovníků a pracovnic SOÚ AV ČR, v.v.i., tj. vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a 

pracovnic podléhajících kariérnímu řádu (interní norma 13/2006). Toto hodnocení bude 
počínaje rokem 2009 využíváno: 

 

a) jako podklad pro rozhodování ředitele, resp. ředitelky o úpravách výše tarifní mzdy, 
b) jako podklad pro jednání atestační komise, 

c) pro informaci hodnoceným pracovníkům a pracovnicím o jejich výkonnosti v 
hodnocených oblastech ve srovnání s ostatními, 

d) výsledky hodnocení budou pravidelně zpracovávány a budou přístupné všem 

pracovníkům a pracovnicím ústavu,  
e) výsledky hodnocení budou v roce 2009 sloužit zároveň k ověření metodiky a 

hodnocení bude provedeno s ohledem na výsledky tohoto ověření. 

Personální politika 

Personální politika ústavu vycházela z charakteristiky struktury ústavu a z hledisek, jako jsou: věk 

pracovníků, kvalifikační růst odborných i vědeckých pracovníků, stabilizace vědeckých špiček ústavu 
a mladých talentovaných pracovníků a výchova studentů v rámci doktorského studijního programu. 

Hodnocení vědeckého výkonu probíhalo v návaznosti na předchozí období vědecké činnosti 
pracovníků. 

K návaznosti na hodnocení ústavu byl zhodnocen přínos všech výzkumných oddělení a byly provedeny 
změny ve struktuře výzkumných oddělení. K 31. 12. 2008 bylo zrušeno detašované výzkumné 

oddělení České pohraničí. Současně bylo založeno k 1. 1. 2009 nové výzkumné oddělení 

Socioekonomie bydlení. Vedoucím výzkumného oddělení Socioekonomie bydlení byl jmenován Ing. 
Mgr. Martin Lux. 

Zvýšila se účast doktorandů a vědeckých pracovníků na zahraničních stážích a výzkumných pobytech, 
zapojení do doktorských zahraničních programů. Šest pracovníků ústavu dosáhlo vědecké hodnosti 

Ph.D.  

Pracovníci a pracovnice ústavu dosáhli v roce 2008 významných individuálních a týmových úspěchů. 
Za všechny lze zde jmenovat PhDr. Danu Hamplovou, Ph.D., která získala Prémii Otty Wichterleho 

pro perspektivní a talentované vědce. 
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Výzvy a změny — 2008  

Vývoj vědy a výzkumu jak v ČR, tak v mezinárodním kontextu přinesl v roce 2008 výzvy a změny, 

které pracovníci analyzovali, realizovali a rozvíjeli různými formami a mechanismy. Instituce 
dokázala výzvy a změny vyhledávat, vyhodnocovat a integrovat do institucionálního rámce a 

koordinovat podporu pro jejich realizaci. Instituce byla zaměřena zejména na tyto úkoly: 
 

• Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., systematicky a cíleně zvládal tlak Metodiky RVV nastolující 

deformující podmínky pro realizaci a rozvoj základního výzkumu v sociologii a rozvíjel všechny 
možné formy a roviny vědeckých aktivit a mezinárodní spolupráce tak, aby dostál odpovědnosti 

instituce základního výzkumu za podporu kritického myšlení a rozvoj oboru. Jde celkově, vzhledem k 
složitosti současné vědní politiky, o bezprecedentně obtížné období kladoucí svou náročností 

mimořádnou odpovědnost na všechny aktéry vědních struktur a politik.  

 
•  Výzkumná oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., patří bezesporu k nejlepším v české 

sociologii. V roce 2008 byl posílen dlouhodobý průnik řady z nich do evropského a mezinárodního 
výzkumu. Jejich ukotvení ve strukturách evropské a mezinárodní vědy je, vzhledem k věkové 

struktuře ústavu, mimořádné a potřeba stabilizovat tuto výzkumnou špičku v prostředí základního 
výzkumu je vysoce naléhavá. 

 

• Kritická zázemí pro řešení výzkumných projektů jsou prostředím, které umožňuje v 
Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., bezprostřední kvalitní vědeckou výchovu, a tedy i zvyšování 

znalostí a schopností mladých lidí — nevyjímaje žádný stupeň vzdělávání. Ústav otevřel své týmy a 
projekty studentům, stážistům, doktorandům a mladým zahraničním vědcům. 

 
•  V soudobém porovnání jsou to právě vědecké týmy ústavu, které iniciují vytváření 

společných týmů (mezinárodních i českých) nebo získávají externí spolupracovníky na své vlastní 

projekty dnes už také z oblastí mezinárodního výzkumu. Jde v mnoha směrech bádání o rozvíjení 
nových cest a směrů k překonávání bariér spolupráce ve vědě a výzkumu a zejména také o efektivní 

překonávání omezeností a deformací českých vědních politik. 
 

• Vedle výzkumné činnosti a vědecké práce byl výzkumný záměr prohlouben o cílenou 

spolupráci v rámci aplikovaného výzkumu a podpory aktuálních potřeb společenské praxe. V rámci 
záměru byly vytvářeny informační zdroje a aktivity pro intervenci směrem k podpoře akcelerace 

rozvoje znalostní společnosti a k přiblížení vědeckého poznání veřejnosti.  
 

Ústav významně přispíval k průniku sociologického vědeckého poznání do oblastí, jako jsou 
interdisciplinární přístupy, společenská využitelnost výsledků sociologického výzkumu či kooperace v 

rámci sociálních a humanitních věd a institucí. Výzkumné týmy ústavu systematicky zdokonalovaly 



 10 

strategie, které jsou podmínkou pro prosazení společenské akceptace vědy a udržení jejího rozvoje. 
Také v roce 2008 byl ústav pro odbornou veřejnost prospěšným a efektivním aktérem.  
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1. CHARAKTERISTIKA SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v 

roce 1990, kdy měl formu rozpočtové organizace, a od poloviny roku 1998 do 31. 12. 2006 měl formu 
státní příspěvkové organizace. 1. ledna 2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí, jejímž hlavním 

předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, podporovaný zejména z 
veřejných prostředků. Nedílnou součástí této významné institucionální změny je založení a fungování 

Rady SOÚ AV ČR, v.v.i., a Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se řídí 

zákonem č. 351/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a jeho zřizovatelem je Akademie věd 
ČR. Základní strukturu SOÚ AV ČR, v.v.i., zobrazuje následující organizační schéma:  

Obr. 1 — Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. — organizační schéma 
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1.1. Složení, změny a činnosti orgánů SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Ředitelka ústavu 

Ředitelkou Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je PhDr. Marie Čermáková, která byla pověřena 
vedením ústavu od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007. Jmenována ředitelkou Sociologického ústavu AV ČR, 

v.v.i., byla 1. 5. 2007 s účinností do 30. 4. 2012. 
První zástupkyní ředitelky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 

Funkci zástupce ředitelky pro vědeckou a projektovou činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 

vykonává Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Funkci zástupkyně ředitelky pro ekonomický rozvoj a 
infrastrukturu výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vykonává Ing. Petra Broskevičová. 

1. 1. 1. Rada SOÚ AV ČR, v.v.i. 

předsedkyně rady:  PhDr. Marie Čermáková  

místopředseda rady: doc. Milan Tuček, CSc. 

 
členové rady — interní:  

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
 Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 

 doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 
 Mgr. Marcela Linková  

 PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.  

 PhDr. Hana Maříková 
 Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.  

 PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
 

členové rady — externí: 
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 

 doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 

 prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 
 doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 

 doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
 
tajemnice : RNDr. Darina Vystrčilová 

 
Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla zvolena na shromáždění výzkumných pracovníků dne 

15. ledna 2007 a zahájila činnost 18. ledna 2007. Dodatečná volba na jedno uvolněné místo proběhla 
na ústavním shromáždění výzkumných pracovníků 3. prosince 2007. V roce 2008 nedošlo ve složení 
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rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ke změnám, stejně tak i atestační komise, ustavená radou 
dne 21. 5. 2007, pracovala v roce 2008 v nezměněném složení. 

Během roku 2008 se rada sešla celkem na čtyřech zasedáních (28. 1., 22. 5., 9. 6. a 13. 11. 2008). 

Ve svém programu vycházela z kompetencí, které jí dávají ustanovení § 18 zákona o veřejných 
výzkumných institucích a článku 11 přílohy Stanov Akademie věd ČR. Schválila tak především 

rozpočet na rok 2008, hospodářský výsledek a výroční zprávu za rok 2007. 
Počátkem roku 2008 se členové rady seznámili s přípravou podkladů pro průběžné hodnocení plnění 

výzkumného záměru za období 2005—2007 a projednali žádost o jeho prodloužení do roku 2011. Na 
svém listopadovém zasedání se pak seznámili s protokoly o hodnocení výsledků vědecké a odborné 

činnosti i výzkumného záměru Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve sledovaném období, v nichž 

obou byl SOÚ AV ČR, v.v.i., zařazen do kategorie A.  
Rada dále v r. 2008 schválila návrh Kritérií hodnocení výzkumných pracovníků, jež byla poté vydána 

formou příkazu ředitelky SOÚ AV ČR, v.v.i., a projednala dva návrhy smluv o zahraniční spolupráci s 
Bulharskou akademií věd a s GESIS (Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktur-

einrichtungen). Rada se na svých zasedáních seznámila s výsledky jarních i podzimních atestací. 

Rada se také průběžně seznamovala s průběhem stavebních prací a investic v areálu Jilská-Husova, 
jehož je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., spoluvlastník se spoluvlastnickým podílem ve výši ideální 

1/3.  

1. 1. 2. Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i. 

předseda rady:  doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.  

místopředseda rady: JUDr. Michal Illner  
členové rady: 
 Ing. Martin Kupka, CSc.  
 RNDr. Hana Sychrová, DrSc.  

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.  
 

tajemnice: Mgr. Eva Mitchell pověřená od 22. 2. 2008 touto funkcí v zastoupení dlouhodobě 

nemocné Mgr. Martiny Novákové  
 

V roce 2008 se uskutečnila dvě zasedání Dozorčí rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Na zasedání 
konaném dne 21. 2. 2008 Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu o přípravě návrhu rozpočtu SOÚ AV 

ČR, v.v.i., s tím, že konečné znění návrhu rozpočtu projedná na svém příštím řádném zasedání. Rada 

dále projednala a schválila návrh Zprávy o činnosti dozorčí rady v r. 2007. Na vědomí vzala informaci 
o přípravě výroční zprávy SOÚ AV ČR, v.v.i., za rok 2007, informaci o výzkumných projektech 

řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v r. 2008, informaci o majetkovém uspořádání v areálu Jilská-Husova a 
informace o připravovaném dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a záměru zřídit v tomto 

areálu konferenční centrum.  
Na zasedání, které se uskutečnilo 15. 5. 2008, projednala Rada návrh Výroční zprávy SOÚ AV ČR, 

v.v.i., za rok 2007 a seznámila se s komentářem ke zprávě o hospodaření ústavu a k vyjádření 

auditora jako součástí Výroční zprávy. Rada vzala Zprávu se souhlasem na vědomí. Předseda Rady 
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poděkoval vedení ústavu za vzornou spolupráci. Dále Rada vyslovila souhlas s návrhem rozpočtu 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na rok 2008. 

Další stanoviska zaujímala Dozorčí rada formou per rollam. V červnu 2008 vyslovila souhlas s 

navrženými změnami nájemních smluv v areálu Jilská-Husova, s výjimkou návrhu smlouvy s Pražskou 
energetikou o zřízení věcného břemene. Rozhodnutí o této smlouvě Rada odložila s tím, že je nutno 

projednat finanční kompenzaci, tedy uzavřít smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene. V 
červenci 2008 Rada vyslovila jednomyslný souhlas se záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i., realizovat s 

ostatními spoluvlastníky areálu Jilská-Husova stavební akci velkého rozsahu Rekonstrukce prostor 
pizzerie na konferenční centrum a kanceláře SOÚ AV ČR, v.v.i., a se žádostí ústavu o poskytnutí 

dotace AV ČR na realizaci tohoto záměru. V říjnu 2008 vyslovila Rada souhlas s návrhem smlouvy 

mezi SOÚ AV ČR, v.v.i., a obchodní firmou PREdistribuce, a.s., o úplatném zřízení věcného břemene 
v objektu Jilská-Husova. 

1. 1. 3. Ústavní rada, atestační komise a redakční rady 

Ústavní rada, atestační komise a redakční rady jsou poradními orgány ředitelky ústavu.  

a. Ústavní rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.  

předsedkyně: PhDr. Marie Čermáková  
členové: 

Ing. Petra Broskevičová  

Mgr. Nela Hesová  
PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  

PhDr. Alena Křížková, Ph.D.  
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 

prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 

Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
doc. Milan Tuček, CSc. 

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

Mgr. Michaela Vojtková 

 
tajemnice: Eva Nechvátalová  

b. Atestační komise Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.  

předseda: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
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členové: 
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 

PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 

doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 
PhDr. Vladimír Krivý, CSc. 

prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 
doc. PhDr. et Ing. Radim Marada, Ph.D. 

prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 

PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
tajemnice: Eva Nechvátalová  

c. Redakční rada impaktovaného časopisu Sociologický časopis/Czech Sociological 
Review 

České vydání 

šéfredaktor:  PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 

členové: 
PhDr. Marie Čermáková 

doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.  
PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 

JUDr. Michal Illner 
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 

doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. 

PhDr. Hana Maříková 
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. 

PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, Ph.D. 

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 

Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Sedláček, CSc. 
Mgr. Ing. Jan Spousta 

PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.  

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
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Anglické vydání 

šéfredaktor: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
členové: 

dr. Maarten Keune  
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 

prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
prof. Georges Mink  

prof. Stein Ringen  

PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.  
prof. Michael Steiner  

prof. Iván Szelényi  
dr. Pieter Vanhuysse  

prof. Georg Vobruba 

d. Redakční rada sborníku Historická demografie 

šéfredaktorka: PhDr. Pavla Horská, CSc. 

členové: 
PhDr. Josef Grulich, Ph.D. 

doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 

PhDr. Hana Mášová, Ph.D. 
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

PhDr. Alice Velková, Ph.D. 

e. Redakční rada recenzovaného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum 

Šéfredaktorka: Mgr. Zuzana Uhde  

členové: 
PhDr. Marie Čermáková  

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.  
prof. Małgorzata Fuszara  

doc. Haldis Haukanes  

Mgr. Hana Hašková  
PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.  

PhDr. Marta Kolářová  
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.  

Mgr. Marcela Linková  
PhDr. Hana Maříková  

doc. Aleksandra Kanjuo Mrčela  

doc. Beáta Nagy  
PhDr. Magdalena Piscová, CSc.  
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prof. Anna Pollert  
Mgr. Michaela Potančoková  

PhDr. Petra Rakušanová, Ph.D.  

prof. Steven Saxonberg  
Věra Sokolová, Ph.D.  

PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.  
PhDr. Mgr. Jana Valdrová, Ph.D.  

doc. Elaine Weiner, Ph.D. 

f. Redakční rada recenzovaného časopisu Naše společnost  

šéfredaktorka: Mgr. Markéta Škodová  
členové: 

Ing. Jan Červenka 

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 

PhDr. František Kalvas, Ph.D. 
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. 

PhDr. Igor Nosál, Ph.D. 
RNDr. Bohuš Pospíšil 

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

Mgr. Milan Zeman  

g. Redakční rada recenzovaného časopisu Data a výzkum — SDA INFO 

 

šéfredaktor: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  
členové: 

PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.  

doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.  
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.  

Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.  
PhDr. Ing. Petr Soukup  

PhDr. Olga Šmídová  

Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.  
doc. Milan Tuček, CSc.  

PhDr. Martin Vávra  
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1.1.4. Výzkumná a servisní struktura SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Strukturu ústavu tvoří 10 výzkumných oddělení a 4 servisní oddělení. Jejich základní personální 

obsazení včetně vedoucích oddělení a základní charakteristiky výzkumného či infrastrukturního 
zaměření uvádíme v abecedním pořadí. 

Výzkumná oddělení 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 

Vedoucí: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
Členové oddělení: Mgr. Naděžda Čadová, Ing. Jan Červenka, Mgr. Michaela Dimitrová, PhDr. Daniel 

Kunštát, Ph.D., Mgr. Martina Nováková, Mgr. Gabriela Šamanová, Bc. Jana Šípová, Mgr. Markéta 
Škodová, Bc. Iva Štohanzlová, Mgr. et Mgr. Paulína Tabery, Ing. Marie Tytková, Michal Veselský, DiS. 

Oddělení provádí pravidelné omnibusové průzkumy veřejného mínění se zaměřením na sledování 

vývoje postojů veřejnosti k řadě otázek. V rámci šetření jsou opakovaně zařazována politická, 
ekonomická i další společenská témata, řeší se v něm také metodologické a obecně teoretické 

otázky související s veřejným míněním a jeho zkoumáním. Jednotliví odborní a vědečtí pracovníci se 
v rámci svých specializací (sociologie, politologie, ekonomie, demografie, mediální studia, veřejná 

politika) zabývají veřejným míněním jako společenským jevem. CVVM realizuje empirická šetření ve 
spolupráci s dalšími odděleními SOÚ AV ČR, v.v.i., i pro externí zadavatele a vydává recenzovaný 

časopis Naše společnost, který vychází 2x ročně. 

Současné projekty: Naše společnost: kontinuální výzkum veřejného mínění (SOÚ AV ČR, v.v.i., PhDr. 
Jiří Vinopal, Ph.D.), Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry 

(společný projekt SOÚ AV ČR, v.v.i., a FSV UK v Praze, projekt je podpořen GA AV ČR, Mgr. Markéta 
Škodová) 

České pohraničí 

Vedoucí: PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 
Členové oddělení: Helena Gimenezová, Mgr. Lukáš Novotný, M.A.  

Výzkumné oddělení se zabývá výzkumem společenské problematiky v pohraničních regionech včetně 
hodnocení forem přeshraniční spolupráce ČR-SRN. Zabývá se i rolí Německa v procesu integrace 

České republiky do euroatlantických struktur. 

V roce 2008 nemělo oddělení vlastní výzkumný projekt a podílelo se přechodně na projektu 
Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka), řešeném výzkumným oddělením Lokální 

a regionální studia (MŠMT, PhDr. Zdenka Vajdová). 
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Ekonomická sociologie 

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
Členové oddělení: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc., PhDr. Mgr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 

Oddělení rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi ekonomií a sociologií od teoretických otázek po 
empirický výzkum, konkrétně v oblasti trhu práce, ekonomických nerovností a sociální politiky. 

Naposledy byly začleněny rovněž otázky hodnotových a náboženských souvislostí ekonomického 
života. Součástí oddělení je tým Socioekonomie bydlení (viz níže). Výzkum má významný 

komparativní rozměr, který se opírá o kontakty s OECD, ILO, EK a Luxembourg Income Study.  

Současné projekty: Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání (GA ČR, 
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.), Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a 

jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky (GA ČR, společný projekt Ústavu religionistiky FF 
MU v Brně a Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., PhDr. Mgr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.), Česká 

sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu (GA AV ČR, PhDr. Mgr. Zdeněk 

R. Nešpor, Ph.D.) 
 

V rámci oddělení pracuje samostatný tým: 

Socioekonomie bydlení 

Vedoucí týmu: Ing. Mgr. Martin Lux 

Členové týmu: Mgr. Martina Mikeszová, Ing. Petr Sunega 
Tým se zabývá přípravou, prováděním a analýzami sociologických výzkumů a anket dotýkajících se 

rozmanitých aspektů bydlení: výdajů domácností na bydlení, spokojenosti s bydlením, postojů 
občanů k různým formám bydlení nebo různým formám státních intervencí do oblasti bydlení aj. 

Zabývá se rovněž mezinárodní komparací systémů bytových politik se zvláštním důrazem na sociální 
aspekty bydlení: systémy sociálního bydlení, modely příspěvků na bydlení a dále ekonometrickým 

testováním evropských modelů příspěvku na bydlení v českém prostředí. 

Současné projekty: Trh s bydlením v metropoli prizmatem ekonomické sociologie: „tranzitivní“ 
faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze (GA ČR, Ing. Mgr. Martin Lux), Regionální disparity 

v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních 
disparit (MMR ČR, jedná se o společný projekt Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., katedry 

městského inženýrství VŠB-TU v Ostravě a Institutu regionálních informací, s.r.o., Ing. Mgr. Martin 

Lux) 

Gender & sociologie 

Vedoucí: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Členky oddělení: PhDr. Marie Čermáková, Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Mgr. Hana Hašková, PhDr. 

Hana Maříková, Eva Nechvátalová, Šárka Soudková, Mgr. Zuzana Uhde, PhDr. Marta Vohlídalová 

Hlavními tématy výzkumu jsou ženy na trhu práce, ženy ve vědě, genderové role v rodině, proměny 
rodinného a partnerského života a reprodukčního chování, kombinace práce a rodiny, muž v rodině, 

rovné příležitosti mužů a žen, genderové vztahy v organizacích a podnikání, mateřství, otcovství a 
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bezdětnost, násilí na ženách a rozvoj občanské společnosti z hlediska genderu i politická participace 
žen. Oddělení propojuje výsledky získané z vlastních výzkumů s teoretickým studiem dané 

problematiky, a podílí se tak na analýze specifických otázek spojených s genderovou problematikou. 

Účast na mezinárodních komparativních projektech významně přispívá k rozvoji vědeckého oboru 
gender studies, k budování feministické sociologické metodologie a k realizaci konceptu rovných 

příležitostí mužů a žen v ČR v kontextu evropské politiky. Oddělení vydává recenzovaný časopis 
Gender, rovné příležitosti, výzkum, který vychází 2x ročně. 

Současné projekty: Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve 
veřejné sféře (Program cíleného výzkumu, AV ČR, PhDr. Marie Čermáková), Souvislosti proměn 

pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti (MPSV ČR, 

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.), Gendered Citizenship in Multicultural Europe: the Impact of 
Contemporary Women's Movements (6.RP, Mgr. Hana Hašková), Procesy a zdroje genderových 

nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou české společnosti po roce 1989 a 
členstvím ČR v EU (GA AV ČR, PhDr. Alena Křížková, Ph.D.) 

 

V rámci oddělení pracuje samostatný tým: 

Národní kontaktní centrum — ženy a věda (NKC-ŽV; MŠMT ČR, Program EUPRO) 

Vedoucí týmu: Mgr. Marcela Linková 
Členky týmu: Mgr. Alice Červinková, Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., Mgr. Kateřina Šaldová, Bc. Hana 

Tenglerová, Barbora Tupá 

Cílem NKC-ŽV je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni státní 
správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit na 

zavádění institucionálních změn ve výzkumných organizacích a nepřímo na zlepšení postavení žen a 
mladých lidí ve vědě. Přímá podpora vědkyň probíhá jednak formou osobní asistence a jednak 

prostřednictvím seminářů a workshopů, které NKC-ŽV pravidelně pořádá. Na podporu mladých lidí ve 
vědě provozuje informační portál INFOMAT (http://www.nkc.cz). Výzkumný zájem NKC-ŽV se 

soustřeďuje na oblast feministických studií vědy, procesy utváření vědeckého poznání a fungování 

výzkumných institucí z genderového hlediska. NKC-ŽV se také zaměřuje na ustavování počátku 
akademické dráhy a pozici začínajících výzkumníků a výzkumnic. NKC-ŽV vydává samostatné 

publikace a elektronický měsíčník newsLetter. 
Současné projekty: Knowledge, Institutions, Gender: an East-West Comparative Study (6.RP, NKC-

ŽV jako koordinátor; Mgr. Marcela Linková), WS Debate (6.RP, NKC-ŽV jako partner za ČR; Mgr. 

Marcela Linková), Národní kontaktní centrum — ženy a věda (EUPRO, MŠMT, Mgr. Marcela Linková), 
Bariéry (NPVII, MŠMT, Mgr. Marcela Linková) 

Hodnotové orientace ve společnosti 

Vedoucí: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.  

Členové oddělení: PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Jana Chaloupková, doc. PhDr. Tomáš Lebeda, 

Ph.D., RNDr. Blanka Řeháková, CSc., Mgr. Eva Mitchell 
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Hlavním cílem výzkumného oddělení je systematický výzkum hodnot a postojů, jejich kontinuity a 
změny a vztahu k lidskému chování. Výzkumný záměr oddělení je postaven na předpokladu, že 

hluboce zakořeněné lidské hodnoty a postoje pomáhají vést, posuzovat, vysvětlovat a snad i 

„predikovat“ lidské chování. Hodnoty a postoje stojí za sociálními, politickými a ekonomickými 
změnami ve společnostech a ty zpětně působí na změny hodnot a postojů. V centru výzkumného 

zájmu oddělení je česká společnost, avšak preferován je výzkum s možností mezinárodního srovnání. 
Velkým úkolem oddělení je zajištění pravidelného provádění hodnotového výzkumu „European Social 

Survey“ v České republice. Tematicky se oddělení zaměřuje zejména na výzkum kontinuity a změny 
obecných hodnotových orientací (politických, náboženských, morálních, rodinných a dalších) a 

kulturních a národních hodnotových orientací (např. národní identity, kulturní identity a jiných 

hodnotově založených skupinových identit).  
Současné projekty: Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání (GA ČR, PhDr. Dana 

Hamplová, Ph.D.), Proměny rodinných a pracovních drah v ČR (GA AV ČR, Mgr. Jana Chaloupková), 
Analýza volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v letech 1996—2008 (GA 

ČR, doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.) 

Lokální a regionální studia 

Vedoucí: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.  

Členové oddělení: PhDr. Jana Stachová, Ph.D., Mgr. Josef Bernard, Kateřina Bernardyová, Mgr. et 
Mgr. Daniel Čermák, JUDr. Michal Illner, Mgr. Pavel Nejdl, Mgr. Věra Patočková, M.A., PhDr. Zdenka 

Vajdová, Mgr. Jana Vobecká  

Oddělení se zabývá výzkumem souvislostí mezi teritoriálně specifickými faktory — lokálními a 
regionálními — a procesy společenské změny, včetně utváření a fungování sociálněprostorových 

útvarů, institucionálních struktur, občanské participace, sociálního kapitálu a formování hodnot, 
postojů a politických orientací. Výzkumný zájem zahrnuje též sociologické aspekty lokální a 

regionální politiky.  
Současné projekty: Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové 

nerovnosti — české metropole v mezinárodním srovnání (GA AV ČR, RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.), 

PARTNER — Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib (MŠMT ČR, Mgr. 
et Mgr. Daniel Čermák), Sociální kapitál jako faktor vysvětlující regionální disparity a regionální 

rozvoj (MMR ČR, PhDr. Jana Stachová, Ph.D.), Regionální rozvojové zájmy území Orlicka (v rámci 
Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem, PhDr. Zdenka 

Vajdová), Rozvojové zájmy pohraničních regionů (MŠMT ČR, PhDr. Zdenka Vajdová), Bariéry a 

příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do České republiky (MŠMT ČR, 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.) 

Sociologický datový archiv (SDA) 

Vedoucí: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 

Členové oddělení: Mgr. Tomáš Čížek, Mgr. Yana Leontiyeva, Barbora Staňkovská, PhDr. Martin Vávra 
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SDA shromažďuje data z dostupných českých sociologických výzkumů, výzkumů veřejného mínění a 
mezinárodních sociologických výzkumů s českou účastí. Hlavním cílem je jejich zpřístupnění pro 

účely akademického výzkumu a výuky. Mezi další cíle patří podpora sekundární analýzy dat a 

podpora pro speciální výzkumné projekty. SDA je členem Rady evropských sociálněvědních datových 
archivů (CESSDA, Council of European Social Science Data Archives) a sdružení středoevropských 

archivů REGIO. Členové oddělení se podílejí na řešení řady výzkumů včetně českých šetření 
mezinárodních programů ISSP a ESS. Prioritní oblastí zájmu je metodologický výzkum a kvalita dat. 

Hlavní přístup k datovým službám je vybudován na internetu: http://archiv.soc.cas.cz. Oddělení 
spravuje též archiv MEDARD, který poskytuje datové služby v oblasti kvalitativního sociologického 

výzkumu. Součástí datových služeb MEDARD je internetová technická a softwarová poradna pro 

kvalitativní výzkum a otázky digitalizace. Pro získání dat z kvalitativních výzkumů platí specifické 
podmínky. 

Současné projekty: Přípravný projekt pro posílení výzkumné infrastruktury Rady evropských archivů 
sociálních dat — CESSDA PPP. Projekt ESFRI, Infrastruktura výzkumu (7.RP, Mgr. Jindřich Krejčí, 

Ph.D.) 

Sociologie politiky 

Vedoucí: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 

Členové oddělení: Bc. Alžběta Bernardyová, Mgr. Tomáš Lacina, PhDr. Lukáš Linek, Pat Lyons, 
Ph.D., Mgr. Vlastimil Nečas, PhDr. Petra Guasti, Ph.D., Bc. Barbora Stašková-Špicarová 

Oddělení se zabývá systematickým studiem základních procesů demokratického politického systému 

České republiky a některých jeho aktérů v evropském kontextu. Hlavními tématy výzkumu jsou 
politické strany a systém stran ČR, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, volební chování, reprezentace 

zájmů v oblasti práce a kapitálu (sociální dialog), občanská společnost, vzájemný vztah občanské 
společnosti, politických stran a státu. Členové oddělení jsou zapojeni do mezinárodních výzkumných 

sítí a do řešení několika mezinárodních projektů.  
Současné projekty: Evropeizace politické reprezentace v České republice (GA ČR, PhDr. Zdenka 

Mansfeldová, CSc.), Vliv změn světa práce na kvalitu života (MPSV, společný projekt Výzkumného 

ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., VŠE a SOÚ AV ČR, v.v.i., PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.), 
Legitimita politického systému a nerovnosti: vývoj v ČR v komparativní perspektivě (GA ČR, PhDr. 

Lukáš Linek), Občané a stát v České republice: Vliv a dědictví Pražského jara 1968—2008 (GA ČR, Pat 
Lyons, Ph.D.), NEWGOV — New Modes of Governance (6.RP, PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.), IntUne 

— Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe (6.RP, PhDr. Zdenka 

Mansfeldová, CSc.), RECON — Reconstituting Democracy in Europe (6.RP, PhDr. Zdenka Mansfeldová, 
CSc.), ConstEPS — Citizenship, Publics and the Constitution for Europe: The Czech Republic, 

Germany, Latvia and Poland in European Integration (Volkswagen Stiftung, PhDr. Zdenka 
Mansfeldová, CSc.) 
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Sociologie vzdělání a stratifikace  

Vedoucí: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
Členové oddělení: Mgr. et Mgr. Josef Basl, Blanka Javorová, PhDr. Natalie Simonová, Michael L. 

Smith, M.A., Ph.D., Ing. Tomáš Konečný, M.A., RNDr. Jana Straková, Ph.D. 

Oddělení se zaměřuje na výzkum sociálních nerovností a proměn sociální stratifikace v komparativní 
perspektivě. V centru jeho zájmu je zejména sociální a v poslední době především vzdělanostní 

mobilita a nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Oddělení se dále zabývá subjektivními stránkami 
sociální stratifikace, vnímáním sociálních nerovností a vývojem představ o sociální spravedlnosti. Ve 

spolupráci s týmem Ekonomické sociologie se oddělení podílelo na publikacích Zpráva o vývoji české 

společnosti 1989—1998 (Academia 1998) a Ten Years of Rebuilding Capitalism. Czech Society after 
1989 (Academia 1999). Práce oddělení do r. 1999 je shrnuta v monografii Petra Matějů a Kláry 

Vlachové Nerovnost, spravedlnost, politika (Sociologické nakladatelství 2000). Nejnovějšími 
monografiemi oddělení jsou publikace České vysoké školství na křižovatce (SOÚ AV ČR 2005) a 

(Ne)rovné šance na vzdělání (Academia 2006). Mezi dokončené projekty patří: Ekonomické, sociální 
a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu: první fáze 

longitudinálního výzkumu (prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.), Bariéry implementace investičního 

přístupu k financování vysokoškolského studia (prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.).  
Současné projekty: Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické 

důsledky, strategie řešení (GA ČR, prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.), Od destratifikace ke stratifikaci? 
Vývoj sociálně-stratifikačního systému v České republice (MPSV ČR, prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.), 

Vzdělanostní mobilita a vzdělanostní nerovnosti v České republice mezi lety 1936 až 2004 (GA ČR, 
PhDr. Natalie Simonová) 

Studia sociální struktury 

Vedoucí: doc. Milan Tuček, CSc. 
Členové oddělení: Ivo Bayer, M.A., PhDr. Marta Kolářová Ph.D., Mgr. Markéta Sedláčková, Bc. 

Kateřina Srbková, PhDr. Jiří Šafr, Ph.D., Mgr. Ondřej Špaček, Mgr. Kateřina Vojtíšková  

Oddělení zkoumá proměny sociální struktury v důsledku společenské transformace a základní 
vývojové tendence kulturních a sociálních změn české společnosti po vstupu do EU. Empirické 

analýzy vycházejí především z rozsáhlých výzkumů sociální struktury, stratifikace a mobility z let 
1984, 1992, 1999, 2005—06, z kvalitativních i kvantitativních šetření elit (1996, 2001, 2004), 

percepce sociálních nerovností (2006) a z výzkumů postojů a hodnot jak na národní úrovni (1993, 
1995 a 2001, série výzkumů v letech 2005—2007 v rámci omnibusových šetření CVVM), tak 

mezinárodní (moduly ISSP). V současnosti je vědecký výzkum zaměřen především na problematiku 

sociální a kulturní koheze, sociálního a kulturního kapitálu a interpersonální a institucionální důvěry. 
Tým se dále věnuje studiu sociálních diferenciací, životních stylů, nerovností a sociální 

spravedlnosti, problematice strukturace soudobých českých elit a aktuálním sociopolitickým otázkám 
ve veřejném mínění. 
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Současné projekty: Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti (MPSV ČR, doc. Milan 
Tuček, CSc.), Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání 

negativních dopadů sociální diferenciace v ČR (MŠMT ČR, doc. Milan Tuček, CSc.), Sociální distance 

ve stratifikačním systému ČR (GA AV ČR, PhDr. Jiří Šafr)  

 

Servisní oddělení  

Tiskové a ediční oddělení 

Vedoucí: Mgr. Michaela Vojtková 

Členové oddělení: PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., šéfredaktor českého vydání Sociologického časopisu 
/ Czech Sociological Review, doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., šéfredaktor anglického vydání 

Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Mgr. Marta Svobodová, výkonná redaktorka 
českého vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Robin Cassling, výkonná 

redaktorka anglického vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Mgr. Anna 
Gabrielová, redaktorka, Mgr. Denis Jerie, redaktor, RNDr. Darina Vystrčilová, výkonná redaktorka 

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) pro ČR, Monika Kuželová 

(asistentka) 
 

Oddělení vzniklo v roce 2001 a slouží vydavatelským záměrům ústavu, zajišťuje komunikaci 
s veřejností (public relations) a prezentaci činnosti ústavu. Stará se o kontakt s médii, organizování 

tiskových konferencí, kulatých stolů, dnů otevřených dveří, vydávání tiskových zpráv a archivaci 

tiskových materiálů. Hlavní náplní je vydavatelská a ediční práce, která zahrnuje vydávání periodik 
Sociologický časopis / Czech Sociological Review a Historická demografie, edice Sociologické studie / 

Sociological Studies, vydávání ústavních publikací a zpracování dat pro internetovou databázi 
Visegrádské čtyřky The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).  

Ekonomické oddělení 

Vedoucí: Ing. Petra Broskevičová  
Členové oddělení: Dana Bendová, finanční účetní, Bc. Jitka Německá, účetní, Marcela Dundychová, 

účetní, David Krupka, DiS., mzdový účetní, Milan Paučula, IT specialista, Miroslav Siva, IT 
specialista, Ivana Vlháčková a Antonín Kvíčala, provozní pracovníci 

Oddělení vzniklo v roce 2002 po oddělení ekonomické správy od Filozofického ústavu AV ČR a 
zajišťuje provozně ekonomický chod ústavu. Ekonomické oddělení vede účetnictví ústavu, zajišťuje 

evidenci a finanční vedení vědeckých projektů a grantů, konzultuje finanční návrhy podávaných 

projektů a grantů, zabezpečuje infrastrukturu, správu movitého i nemovitého majetku, zabezpečuje 
kontakt se zřizovatelem Akademií věd ČR, finančními úřady, auditory atd. 
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Sekretariát 

Členky oddělení: Šárka Zumrová, personalistka, Jana Blahnová, asistentka 
Sekretariát zajišťuje servisní služby a personální chod instituce. 

Sociologická knihovna 

Vedoucí: Mgr. Nela Hesová  

Členové oddělení: RNDr. Lumír Gatnar — výpůjční služby, Ing. Eva Mikolášová — časopisy, on-line 

databáze, Mgr. Radka Taucová — meziknihovní výpůjční služby 
Knihovna vznikla v roce 2003 oddělením od společné Filozofické a sociologické knihovny. Je 

koncipována jako veřejná specializovaná knihovna, sloužící nejen pracovníkům ústavu, ale i široké 
odborné veřejnosti. Uživatelům je k dispozici 20 000 svazků knih a 100 titulů odborných časopisů. 

Knihovna zprostředkovává přístup k on-line databázím WOK, SCOPUS, EBSCO, PROQUEST a JSTOR. 

On-line katalog je součástí souborných katalogů CASLIN a JIB. 
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2. ZŘIZOVACÍ LISTINA SOÚ AV ČR, v.v.i., CHARAKTERISTIKA 
A ZMĚNY  

V souvislosti s vkladem spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku Areál Jilská–Husova ve výši 

1/3 spoluvlastnického podílu byla Sociologickému ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2008 vydána nová 
zřizovací listina — úplné znění, účinná od 7. 12. 2007. Zřizovací listina je veřejně uložena v Rejstříku 

veřejných výzkumných institucí, které spravuje MŠMT ČR, viz http://rvvi.msmt.cz. 

a. Zřizovatel  

Zřizovatelem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je Akademie věd ČR. 

b. Vznik  

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vznikl ke dni 1. 1. 2007 na základě zákona č. 341/2005 Sb., o 

veřejných výzkumných institucích (předchozí právnická forma — státní příspěvková organizace).  
Dne 28. 6. 2006 byla vydána zřizovací listina Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., s účinností od 

1. 1. 2007. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v souladu se zřizovací listinou provozuje hlavní činnost, 

kterou je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd, uskutečňování výzkumu 
veřejného mínění, využívání a šíření jejích výsledků a jejich aplikace. 

c. Změny zřizovací listiny  

Dne 7. 12. 2007 byl vydán zřizovatelem dodatek č. 1 ke zřizovací listině Sociologického ústavu AV 
ČR, v.v.i. Do zřizovací listiny byl vložen nový odstavec týkající se vkládaných spoluvlastnických 

podílů nemovitostí, které v dané době byly ve vlastnictví České republiky a ke kterým měl zřizovatel 
právo hospodařit. 

Na základě vydaného dodatku byla ke dni 28. 1. 2008 vydána zřizovací listina v úplném znění účinná 
od 7. 12. 2007, viz Příloha 1. 

Vklad spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 byl v Katastru nemovitostí zapsán ve prospěch 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ke dni 1. 2. 2008.  
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3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV 
ČR, V.V.I. 

3.1. Hlavní činnost a výzkumný záměr v roce 2008 

Hlavní činností Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je vědecký výzkum v oblasti sociologie a v oblasti 

veřejného mínění, využívání a šíření jejich výsledků a jejich aplikace. Výzkumné aktivity směřují k 
poznávání současné české společnosti v evropském a mezinárodním kontextu.  

Rok 2008 byl čtvrtým rokem řešení výzkumného záměru „Sociologická analýza dlouhodobých 
sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní 

společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu“. Pomocí teorie, výzkumu a metodologie 
rozvíjel ústav vědecké poznání složitých společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů ze 

sociologické perspektivy. Tuto perspektivu současně odborně kultivoval, podporoval projektovou a 

grantovou aktivitou a zprostředkovával výsledky poznání také směrem k rozvoji oboru a 
interdisciplinárních přístupů. V roce 2008 pokračovaly všechny hlavní činnosti prováděné v rámci 

tohoto výzkumného záměru. Výzkum zahrnoval následující tematické oblasti: 
 

• institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti ekonomického života, 

• socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky, 

• výzkum a teorie genderových identit a nerovností, 

• kulturní a národní identity a hodnotové orientace,  

• výzkum institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí, 

• výzkum vzdělanostních nerovností a role sociálního kapitálu, 

• výzkum reprezentace zájmů v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek rozvoje občanské 
společnosti, 

• výzkum českého pohraničí a biografické identity, 

• výzkum společenské struktury, dynamiky a kvality života, 

• výzkum veřejného mínění v národním rámci i v evropské komparaci, 

• teorie a metodologie datových analýz. 

 

3.2. Výzkumné projekty — struktura a poskytovatelé 

Výzkumná činnost byla prováděna v rámci přijatých výzkumných projektů, které byly podpořeny 
granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 41 projektů, z toho 10 bylo podpořeno GA 

ČR, 7 projektů podpořila GA AV ČR (2 juniorské a 5 standardních) a 1 výzkumný projekt byl řešen v 
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rámci programu Podpora projektů cíleného výzkumu. 7 výzkumných projektů podpořilo MŠMT ČR, 5 
projektů MPSV ČR a 2 projekty MMR ČR. Celkem 9 projektů bylo podporováno ze zahraničí, z toho 9 z 

programů v rámci European Research Area (1 projekt Sokrates, 1 projekt 7. RP a 7 projektů 6. RP).  

Graf 3.1 — Struktura projektů akademického výzkumu řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 
2008 podle poskytovatele (počet, %) 
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3.3. Výzkumné projekty — řešené v roce 2008 

Výzkumnou činnost ústavu lze realizovat pouze za podmínek získání finanční podpory na projekty, 
které řeší a rozvíjejí výzkumný záměr. Vstupní branou úspěšnosti řešení výzkumného záměru ústavu 

a rozvoje bádání v oboru sociologie je nutnost být úspěšný v získávání grantových podpor a dalších 
finančních zdrojů. Přehled projektů uvádějí tabulky 3.1 a 3.2.
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Tabulka 3.1 — Souhrnné údaje o projektech podporovaných ze státního rozpočtu ČR řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2008 

Řešení poř. 
číslo 

identifikační kód 
projektu 

poskytovatel řešitel/ 
spoluřešitel 

Název 
od Do 

1 KJB700280802 GA AV Chaloupková J. Proměny rodinných a pracovních drah v České republice 2008 2010 
2 1QS700280503 AV ČR Čermáková M. Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře 2005 2009 
3 IAA70280804 GA AV Křížková A. Procesy a zdroje genderových nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou české společnosti 

po roce 1989 a členstvím ČR v EU 
2008 2010 

4 IAA700250803 GA AV Benáček V. Efektivnost a zaměstnanost v malých a středních podnicích: srovnání s korporativním sektorem  2008 2010 
5 IAA700280802 GA AV Kostelecký T. Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti — české metropole v 

mezinárodním srovnání 
2008 2011 

6 KJB700280603 GA AV Šafr J. Sociální distance ve stratifikačním systému ČR 2006 2008 
7 IAA700280701 GA AV Nešpor Z. R.  Česká sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu 2007 2008 
8 IAA700280702 GA AV Škodová M. Veřejná mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry 2007 2008 
9 

403/08/0720 GA ČR Hamplová Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání, ISPP 2008 2008 2010 
10 407/08/1515 GA ČR Lyons Občané a stát v České republice: Vliv a dědictví Pražského jara 1968—2008 2008 2009 
11 403/08/0109 GA ČR Matějů Od destratifikace ke startifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v České republice, 1991—2009 2008 2010 
12 403/08/1369 GA ČR Večerník Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání 2008 2010 

13 GA403/06/0574 GA ČR Nešpor Z. R.  Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR a jejich socioekonomické důsledky 2006 2008 
14 GA403/06/0915 GA ČR Lux M. Trh s bydlením v metropoli prizmatem ekonomické sociologie: „tranzitivní“ faktory vysokých cen vlastnického 

bydlení v Praze 
2006 2008 

15 GA403/06/1241 GA ČR Simonová N. Vzdělanostní mobilita a vzdělanostní nerovnosti v ČR mezi lety 1936 až 2004 2006 2008 
16 GA403/06/1421 GA ČR Linek L. Legitimita politického systému a nerovností: vývoj v ČR v komparativní perspektivě 2006 2008 
17 GA403/07/1626 GA ČR Lebeda T. Analýza volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v letech 1996—2008 2007 2009 

18 GA407/07/1395 GA ČR Mansfeldová Z. Evropeizace politické reprezentace v České republice 2007 2009 
19 WD-13-07-1 MMR Stachová J. Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj 2007 2011 
20 WD-05-07-3 MMR Lux M. Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení 

regionálních disparit 
2007 2011 

21 1J028/04-DP2 MPSV Tuček M. Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti 2004 2008 
22 1J/005/04-DP2 MPSV Matějů P. Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení 2004 2009 

...pokračování na následující straně 
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dokončení tabulky... 
Řešení poř. 

číslo 
identifikační kód 
projektu 

poskytovatel řešitel/ 
spoluřešitel 

název 
od Do 

23 1J004/04-DP1 MPSV Mansfeldová Z. Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie 2004 2008 
24 1J034/05-DP2 MPSV Dudová R. Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti 2005 2008 
25 1J039/05-DP1 MPSV Mansfeldová Z. Vliv změn světa práce na kvalitu života 2005 2008 
26 OK08007 MŠMT Linková M. Národní kontaktní centrum — ženy a věda II. 2008 2012 
27 2E08057 MŠMT Linková M. Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů 2008 2009 

28 1P05OK459 MŠMT Linková M. Národní kontaktní centrum — ženy a věda 2005 2008 
29 2E06015 MŠMT Kostelecký T. Bariéry a příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do ČR 2006 2008 
30 2D06014 MŠMT Tuček M. Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů 

sociální diferenciace v ČR 
2006 2010 

31 2D06001 MŠMT Vajdová Z. Rozvojové zájmy pohraničních regionů 2006 2011 
32 2D06006 MŠMT Čermák D. Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib 2006 2011 

Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů. 
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Tabulka 3.2 — Souhrnné údaje o zahraničních projektech řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2008 

řešení projektu poř. 
číslo 

identifikační kód 
projektu 

poskytovatel mezinárodní 
koordinátor 

řešitel/ 
spoluřešitel 

název projektu acronym typ 
od Do 

1 FP7-212214 7.RP - EU UK Data Archive, 
University of Essex, 
United Kingdom 

Krejčí J. Preparatory phase project for a major upgrade of 
the Council of European Social Science Data Archives 
(CESSDA) research infrastructure  

CESSDA -PPP Combination 2008 2009 

2 CIT1-CT-2004-
506392 

6.RP - EU European University 
Institute 

Mansfeldová Z. New Modes of Governance NewGov IP 2004 2008 

3 CIT3-CT-2005- 
513421 

6.RP - EU Universita degli Studi 
di Siena 

Mansfeldová Z. Integrated and United? A quest for Citizenship in an 
„Ever Closer Europe“ 

IntUne IP 2005 2009 

4 CIT5-029003 6.RP - EU The London School of 
Economics and Political 
Science, European 
Institute 

Kostelecký T. The Challenge of Socio-Economic Cohesion in the 
Enlarges Union 

SOCCOH STREP 2006 2008 

5 SAS6-017617 6.RP - EU Sociologický ústav AV 
ČR, v.v.i. 

Linková M. Knowledge, Institutions and Gender: an East-West 
comparative study 

Knowing STREP 2006 2008 

6 FP6 - 028746-2 6.RP - EU Universitetet I Bergen Hašková H. Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The 
Impact of the Contemporary Women's Movements 

Femcit IP 2007 2011 

7 FP6 - 028698-2 6.RP - EU Universitetet I Oslo - 
ARENA 

Mansfeldová Z. Reconstituting Democracy in Europe Recon IP 2007 2011 

8 SAS6-036651 6.RP - EU Hungarian Science and 
Technology Foundation 

Linková M. Stimulating Policy Debate on Women and Science 
Issues in Central Europe 

WS Debate SSA 2006 2010 

9 2006-2797/001-
001 SO2-61OBGE 

Socrates HIS Hochschul-
Informations-system 
GmbH 

Matějů P. Public/private funding of higher education: a social 
balance 

- - 2007 2008 

Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů.
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3.4. Charakteristiky výzkumných projektů — ČR 

Pro dále uvedené projekty byla získána podpora v grantových veřejných soutěžích v rámci ČR. Jsou 

tedy podporovány ze státního rozpočtu ČR a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je nositelem nebo 

spolunositelem projektu.1 

1. Proměny rodinných a pracovních drah v České republice 

Řešitelka: Mgr. Jana Chaloupková 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR  
Doba řešení projektu: 2008—2010 
 
Cílem projektu je empirický popis a analýza vztahu pracovních a rodinných drah v České republice 
po roce 1989. Projekt kombinuje diachronní přístup založený na srovnání vzorců pracovních drah 

kohort žen a mužů, které realizovaly reprodukci po roce 1989, se staršími kohortami s analýzou 
faktorů, které se podílejí na diferenciaci strategií sladění rodiny a práce v 90. letech. Konkrétně si 

klade za cíl analyzovat změny časování rodičovství a vývoj vzorců úprav pracovního zapojení žen a 

mužů v průběhu rodinné dráhy. Důraz je kladen na analýzu diferenciace strategií s ohledem na 
gender, vzdělání, hodnotové orientace a formy rodinného uspořádání. Projekt je založen na 

sekundární analýze existujících datových souborů. Jeho výsledky přispějí k vysvětlení změn 
rodinného chování v české společnosti a dopadů ekonomických a sociálních změn po roce 1989 na 

rodinná a pracovní uspořádání. 

2. Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné 
sféře 

Řešitelka: PhDr. Marie Čermáková 
Poskytovatel: Program cíleného výzkumu AV ČR 
Doba řešení projektu: 2005—2009 

Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních 

mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. 
Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků výzkumu cíleným skupinám uživatelů, v 

realizaci iniciace porozumění a společenské důvěry v tematizaci genderových otázek a v konstrukci 
efektivní sociální intervence do genderově organizované společenské praxe. Výstupy projektu 

hodnotí vliv intervence na tematizaci tabuizovaných problémů a na proces prosazování vědecké 

argumentace do společenských diskurzů vztahujících se k závažným problémům života českých žen a 
mužů. Jde o kritické zhodnocení reálného přínosu transferu genderově podmíněných poznatků, dat a 

výzkumů. Výzkumná orientace aplikovaného projektu koresponduje s nutností posilovat kredibilitu a 
význam vědy a výzkumu pro řešení akutních a společensky naléhavých problémů současného světa. 

                                                           
1  Projekty jsou řazeny podle pořadového čísla v souhrnné tabulce 3.1.  
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3.  Procesy a zdroje genderových nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou 
české společnosti po roce 1989 a členstvím ČR v EU 

Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2008—2010 
 
Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na 
českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem 

ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou metodologii, zarámovanou sekundární analýzou 
dat z kvantitativních sociologických šetření, přičemž důraz je kladen na biografické vyprávění žen v 

různých fázích životního cyklu a v situacích, kdy jsou ohroženy znevýhodněním na trhu práce 
(zkušenost s nezaměstnaností) v kombinaci s kategoriemi: fáze mateřství, výše dosaženého vzdělání 

a věk. 

4.  Efektivnost a zaměstnanost v malých a středních: srovnání s korporativním sektorem  

Řešitel: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2008—2010 
 
Cílem tohoto projektu je zmapování prostoru, v němž probíhá rozhodování o rozšiřování nebo útlumu 

výroby a v návaznosti na tom analyzovat podmínky rozhodování o změnách v zaměstnanosti. Důraz je 
kladen na situaci podnikání v českých malých a středních firmách, které je poměřováno s 

charakteristikami velkých firem. Naším výchozím problémem je měření efektivnosti, což je 

porovnání výkonnosti domácí strany nabídky se zahraniční konkurencí, čemuž odpovídá pojem 
komparativních výhod. 

5.  Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti — české 
metropole v mezinárodním srovnání 

Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2008—2011 
 
Hlavním cílem projektu je studium vlivu vládnutí na sociálně-prostorové nerovnosti v metropolitních 
oblastech v České republice v komparaci se severoamerickými, západoevropskými a dalšími 

středoevropskými zkušenostmi. Jde jednak o analýzu vlivu institucionálních struktur, v jejichž rámci 

jsou metropolitní oblasti spravovány, a jednak o analýzu vlivu jednotlivých konkrétních politik na 
sociálně-prostorové nerovnosti. 

6.  Sociální distance ve stratifikačním systému ČR 

Řešitel: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2006—2008 
 
Sociální distance byly studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a 

reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán byl stratifikační prostor bez existujících 
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apriorních klasifikací (typu status či třída). Cílem bylo zmapování celého stratifikačního prostoru 
včetně skupin lidí nezařazených ve standardním pracovním procesu. K tomu bylo využito především 

metody měření subjektivní sociální distance a percepce sociálních nerovností a přístupu měřícího 

objektivní sociální distance v rámci sociální sítě jedince (generátory jmen a pozic). Aplikace tohoto 
přístupu umožňovala hledat odpověď na základní otázku, zda se v naší společnosti formují 

disjunktní, relativně homogenní sociální skupiny, které lze považovat za sociální třídy. Cílem bylo 
stanovit relativní vzdálenosti, a tedy i míru jejich uzavření. Získané subjektivní distance byly 

porovnány s objektivními. Zkoumána byla také predikční síla standardních koncepcí operacionalizace 
sociálního postavení. Zvláštní pozornost byla věnována odlišnostem v percepci sociálních nerovností 

mezi muži a ženami. 

7.  Česká sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu 

Řešitel: PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2007—2008 
 
Studium náboženství sice má v české vědě dlouhou tradici (historie, sociologie, filosofie, 

religionistika, teologie), avšak dosud nebylo adekvátně zhodnoceno, přestože v mezinárodním 
měřítku dosáhlo značných úspěchů. Projekt je zaměřen na vývoj české sociologie náboženství ve 

dvacátém století, v období od emancipace sociologie od filosofie a historie přes postupnou 

marginalizaci sociologie náboženství v důsledku převahy sekularizační teze a nástupu marxismu až po 
současný stav. Důležitá přitom byla dvojí kontextualizace dějin této sociologické disciplíny, (1.) ve 

vztahu k ostatním vědám o náboženství, které zahrnují především studium dějin náboženství, 
filosofii náboženství, teologii (včetně náboženské sociologie) apod., ale i nenáboženský a 

protináboženský diskurs (včetně tzv. vědeckého ateismu), a (2.) posouzení charakteru, vývoje a 
výsledků české sociologie náboženství v mezinárodním kontextu (především vzhledem k sociologii 

náboženství v USA, Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, pro období po roce 1948 také v 

SSSR a Polsku). Hlavním výstupem projektu byla monografie, jež zahrnovala také dosavadní poznatky 
získané v jiných projektech a rozšířila je do podoby komplexního zpracování dějin české sociologie 

náboženství v obou uvedených širších kontextech. 

8.  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry 

Řešitel: Mgr. Markéta Škodová 
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR 
Doba řešení projektu: 2007—2008 
 
Projekt si kladl za cíl zmapovat, analyzovat a popsat procesy nastolování a vzájemné provázanosti 

témat v české veřejnosti a v nastavení tematické agendy tuzemských masových médií. Empirické 
šetření vychází z teorie konceptu „agenda-setting“ při komparaci výsledků analýzy agendy médií a 

analýzy hierarchie témat reflektovaných veřejností. Klasifikaci a následné srovnání veřejné a 
mediální agendy ve stanoveném období řešitelský tým považuje za logický první krok k širšímu 

výzkumu nastolování a distribuce témat v českém veřejném diskurzu. Cílem projektu bylo přinést 
validní data z domácího prostředí, a tím mimo jiné přispět k diskusi o postavení českých médií ve 

společnosti a jejich případného vlivu na formování veřejného mínění, neboť nedostatek poučené 

argumentace, vycházející z vědeckého poznání, považují řešitelé za problematický bod veřejné 
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debaty o vztahu mezi veřejností a masovými médii v České republice. Veřejnou agendu bude 
zjišťovat Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., na reprezentativním panelu 

respondentů, agendu médií pak katedra mediálních studií IKSŽ FSV UK na reprezentativním vzorku 

mediálních obsahů. Spoluřešitel: Mgr. Vlastimil Nečas (Fakulta sociálních věd UK v Praze)  

9.  Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání, ISPP 2008 

Řešitelka: PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2008—2010 
 
Cílem předkládaného projektu je analyzovat náboženské hodnoty a chování současné české 
společnosti a jejich souvislost s praktickým jednáním a socioekonomickými a politickými postoji. 

Existující sociologické výzkumy i sledování mediálního diskurzu ukazují vysokou míru 
diferencovanosti české společnosti vzhledem k (církevní) religiozitě: na jednu stranu se po roce 1989 

nově konsolidovala menšinová církevní část společnosti, aktivně participující na církevním dění a 

více či méně se řídící církevními normami, na straně druhé existuje zvětšující se část společnosti, 
která církve a jejich působení jednoznačně odmítá, což nutně neznamená odmítání jakéhokoli 

náboženství. V necírkevní části společnosti roste význam privatizovaných forem tzv. spirituality. 
Důležitost těchto otázek přitom bude nepochybně stoupat v souvislosti s postupující evropskou 

integrací, a proto je nezbytné českou ne/religiozitu a její sociopolitické důsledky sledovat ve dvou 

kontextech. Zaprvé jako historický vývoj v kontextu společenských změn po roce 1989 a zadruhé v 
kontextu měnící se náboženské situace v dalších evropských zemích. Obojí umožňuje účast na 

mezinárodním srovnávacím projektu International Social Survey Program (ISSP 2008 — náboženství). 

10.  Občané a stát v České republice: Vliv a dědictví Pražského jara 1968—2008 

Řešitel: Pat Lyons, M.A., Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2008—2009 

Tento projekt zkoumá, s využitím dat z unikátního výzkumu, povahu občanství v České republice a 

dědictví Pražského jara 1968. Na začátku května 1968 byl pro vedení Komunistické strany realizován 

výzkum názorů a postojů veřejnosti k demokratizaci v Československu. Tento výzkum nabízí 
jedinečný pohled na (a) způsob, jakým měl být na základě změny povahy občanství komunismus 

reformován zevnitř; (b) na politické aspirace občanů v komunistickém systému. Cílem tohoto 
výzkumného projektu je analyzovat zmíněný datový soubor a replikovat výzkum v České republice v 

roce čtyřicátého výročí Pražského jara v roce 2008. Ve výzkumu v roce 2008 byly kombinovány 
opakované položky z roku 1968 s měřením chápání a znalosti událostí let 1968 a sametové revoluce z 

roku 1989. S využitím komparativní metodologie projekt zkoumá: (i) koncepci občanství v období 

komunismu (1968) a v systému pluralitní demokracie (2008); (ii) dědictví Pražského jara ve srovnání 
se sametovou revolucí, a obecnou znalost těchto událostí; a (iii) hodnotí vybrané modely občanství a 

zjišťuje míru, s níž se postoje k občanství v postkomunistické společnosti odlišují od orientací 
sledovaných v tradičních demokraciích. 
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11. Od destratifikace ke stratifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v České republice, 
1991—2009 

Řešitel: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2008—2010 
 
Cílem projektu je prověření hypotézy „hodnotové mezery“. V jejím pojetí se konsolidace systému 

sociální stratifikace v ČR bude dále odehrávat spíše ve smyslu krystalizace normativního subsystému 
(hodnot a norem), než ve smyslu větších změn v jeho objektivní dimenzi (tj. v oblasti sociálních 

nerovností). Dřívější výzkumy provedené hlavním řešitelem a jeho týmem prokázaly, že systém 
sociální stratifikace v ČR prošel třemi hlavními vývojovými fázemi. Každá z nich se ovšem 

vyznačovala odlišnou dynamikou vývoje subjektivní a objektivní dimenze. Na základě sekundárních 
analýz a především pak nového komparativního řešení z roku 2009 bude možné doložit předpoklad 

řešitelského týmu, že zatímco ekonomická transformace byla již téměř završena, transformace 

hodnotového systému zdaleka nedosáhla stadia přijetí výkonových principů. Toto napětí ve 
stratifikačním systému se pak opodstatněně jeví být příčinou velkého množství sociálních a 

politických jevů: všeobecně negativních postojů k elitám, přetrvávající silné role sociálních sítí, 
bující korupce a v neposlední řadě pak narušeným vnímáním legitimního dosahování úspěchu v 

životě, a to nejen u dospělé populace, ale i u nastupujících generací. 
  

12.   Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání 
Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2008—2010 

Zatímco problémy zaměstnanosti, mezd, penzí, daní, dávek a rodiny jsou v realitě úzce spjaty, 

jejich analýzy jsou spíše odděleny. Projekt propojuje optiky jednotlivců a domácností v široké 
oblasti socioekonomického chování a rozhodování populace ČR ve vývojovém pohledu a 

mezinárodním srovnání. Toto propojení má význam nejen poznávací, ale také politický, od 

koncipování jednotlivých politik po evaluaci jejich efektů. Otázky se týkají změn ve 1. velikosti a 
složení domácností, 2. výši a diferenciaci jejich příjmů, 3. způsobu shromažďování těchto příjmů 

včetně státní intervence do rodinných příjmů (daně a transfery), 4. subjektivní hodnocení příjmů, 
finanční a spotřební deprivace domácností. Využívány jsou disponibilní statistické datové zdroje, pro 

sledování vývoje mikrocensy, pro aktuální stav šetření Životních podmínek a pro mezinárodní 
komparaci program EU-SILC. 

13.   Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a 
socioekonomické důsledky 

Řešitel: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (ÚR FF MU Brno) 
Spoluřešitel: PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2006—2008 
 
Cílem projektu bylo analyzovat procesy detradicionalizace, individualizace a privatizace 
náboženských hodnot a forem náboženského života v současné české společnosti, včetně implicitně 

náboženských jevů a jejich funkčních ekvivalentů. Kvantitativní výzkumy sice ukazují, že míra 
(deklarované) religiozity české populace je malá, avšak kvalitativní šetření naopak vedou ke zjištění, 
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že pro soudobou religiozitu/spiritualitu jsou mnohem důležitější privatizované a 
detradicionalizované, „post-durkheimovské“ formy náboženství, které výrazně ovlivňují politické a 

ekonomické jednání lidí, často aniž si toho aktéři jsou vědomi. Zdánlivá racionalita 

socioekonomického a politického jednání, s níž počítají neoklasické teorie, se tak ukazuje jako 
fikce, vedoucí k nesprávným modelům a predikcím. Projekt byl zaměřen na analýzu hlubinných 

kořenů těchto typů jednání, které lze shledávat v náboženské/spirituální oblasti, a na jejich 
praktické dopady v běžném sociálním provozu včetně rodinného života a reprodukce, sociálního 

jednání a vztahu k nadindividuálním entitám atd. Projekt byl teoreticky a metodicky ukotven v 
sociologii náboženství, ekonomické sociologii, historii a sociální antropologii, vedle 

multidisciplinárního teoretického rozpracování problematiky zahrnoval kvantitativní i kvalitativní 

empirické šetření. 
 
14.  Trh s bydlením v metropoli prizmatem ekonomické sociologie: „tranzitivní“ faktory 
vysokých cen vlastnického bydlení v Praze  
 

Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 

Doba řešení projektu: 2006—2008 
 

Hlavním cílem projektu bylo vystopování hlavních faktorů v pozadí nízké finanční dostupnosti bydlení 
v Praze; faktorů v pozadí poptávky po bydlení (regionální ekonomické disparity, postoje a 

preference, mediální manipulace, příjmy z šedé ekonomiky, imigrace, spekulativní poptávka a jiné) 

a zejména pak faktorů v pozadí nabídky bydlení (rigidní reakce komerční výstavby bytů na růst 
poptávky, neexistence konkurenčního prostředí, oligopolní a kartelové jednání, lobbing, prodeje 

obecních pozemků a jiné). Cílem projektu bylo za pomocí sekundárních dat a dat či výstupů z 
dodatečných sociologických šetření a experimentu zjistit váhu jednotlivých faktorů a na základě 

těchto zjištění provést rámcová doporučení v oblasti bytové politiky. Výsledky celé analytické práce 
včetně doporučení byly publikovány v recenzované vědecké monografii "Standardy bydlení 

2007/2008: Faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze". Hlavní přínos této monografie 

spočíval v ucelené prezentaci výsledků všech analýz vlivu vybraných faktorů v pozadí nízké finanční 
dostupnosti vlastnického bydlení v Praze, speciálně pak výsledků v této oblasti ojedinělého 

experimentu testujícího reakce mladých lidí bez trvalého bydlení na změny na trhu a výsledků 
podrobné analýzy chování nabídkové strany trhu bydlení v roce 2007, tedy v roce výrazného růstu 

poptávky po bydlení a růstu cen bytů. Tato analýza odhalila defekty ve fungování nabídky bydlení a 

jako taková posloužila nejen jako podklad pro rozhodování tvůrců české bytové politiky na 
Ministerstvu pro místní rozvoj, ale také posloužila k obecnějšímu pochopení fungování trhů bydlení. 

Parciální výsledky analýz byly publikovány nebo zaslány k publikaci v odborných recenzovaných 
impaktovaných časopisech u nás i v zahraničí. Práce na tomto projektu přispěla, mimo oblast 

hlavních cílů, rovněž k vývoji inovativních metodických postupů pro měření finanční dostupnosti 
bydlení, k pochopení vlivu vývoje tržně orientovaných nástrojů financování bydlení v naší zemi na 

finanční dostupnost bydlení, k pochopení fungování nabídkové strany trhu bydlení obecně i k poznání 

potenciálu využití experimentálních metod v této oblasti. Vedle vědeckých poznatků přinesla práce i 
konkrétní aplikace v oblasti české bytové politiky (Ministerstvo pro místní rozvoj) a českého 



 38 

hypotečního bankovnictví (Česká bankovní asociace); výsledky projektu měly i mediální ohlas. 
Splnění cílů projektu bylo Grantovou agenturou ČR zhodnoceno jako vynikající.  

 

 
15.  Vzdělanostní mobilita a vzdělanostní nerovnosti v České republice mezi lety 1936 až 
2004 
Řešitelka: PhDr. Natalie Simonová 

Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2006—2008 

 
Projekt vycházel ze skutečnosti, že česká produkce z oblasti sociologie vzdělání se již řadu let sice 
mohla chlubit velkým množstvím studií věnujících se vzdělanostním nerovnostem, problematika 

vzdělanostní mobility však zkoumána nebyla. To vytvořilo značnou mezeru bránící ucelenému 
poznání dlouhodobého vývoje českého vzdělanostního a stratifikačního systému. Až na několik dílčích 

analýz mapujících období socialismu zde chyběly jak poznatky o vývoji vzdělanostní mobility po roce 
1989, tak analýzy srovnávající toto období s předchozími etapami, tedy v komparativní perspektivě. 

Řešitelka projektu si proto kladla dvě klíčové otázky: jak se od sebe liší předsocialistický, 

socialistický a postsocialistický mobilitní režim? A stává se český vzdělávací systém a nepřímo celá 
česká společnost po roce 1989 čím dále otevřenější či uzavřenější? Mobilitní analýza mezigenerační 

reprodukce dosaženého vzdělání v českých zemích ukázala, že během celého 20. století trvale 
narůstal podíl osob, dosahujících vyššího vzdělání než jakého dosáhli jejich rodiče. Výsledky projektu 

však také nepotvrdily, že by se mechanismus přenosu vzdělanostního statusu z rodičů na děti od 

počátku 70. let 20. století do roku 2003 výrazněji změnil. Trvale se sice oslabuje reprodukce 
vzdělání mezi matkami a dcerami, avšak situace zůstává stabilní mezi dcerami a vzdělanějším z 

rodičů. Naopak v populaci mužů se po roce 1989 nedějí žádné změny — muži dosahuji ve srovnání se 
svými otci stále stejné průměrné úrovně vzdělání. Co se týká mechanismu mezigeneračního přenosu 

dosaženého vzdělání, situace se jeví tak, že dominantním vzorem je dlouhodobě rodič s vyšším 
dosaženým vzděláním. Zároveň je možné konstatovat, že mezigenerační kontinuita vyššího vzdělání 

byla v období 1990—2003 spíše stabilní, a že vzhledem k již dříve doložené stabilitě relativních šancí 

nedošlo v tomto období ani k výraznější proměně alokačního procesu. 
 

16. Legitimita politického systému a nerovností: vývoj v České republice v komparativní 
perspektivě 
Řešitel: PhDr. Lukáš Linek 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2006—2008 

Cílem projektu bylo prozkoumat představy o vztahu legitimity politického a distributivního systému a 

jejich vzájemnou podmíněnost. Zabýval se také problematikou sociální nerovnosti a sociálního 

kapitálu. Zapojení do mezinárodní sítě umožnilo přistupovat k daným tématům v časové srovnávací 
perspektivě, která dovoluje srovnávat proměny představ v české společnosti, některých 

postkomunistických a západoevropských společnostech o těchto tématech od počátku 90. let. 

17.     Analýza volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v letech 
1996—2008 
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Řešitel: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2007—2009 
 
Projekt zkoumá volební chování a volby do Senátu Parlamentu České republiky v období celé jeho 

dosavadní existence. Hlavním cílem je analyzovat vzorce volebního chování, dále důsledky 
proměnlivé a velmi nízké volební účasti a na vliv volebního systému na reprezentaci stran. Vytyčená 

problematika je zkoumána na datových souborech obsahujících individuální charakteristiky všech 
kandidátů od roku 1996, agregované sociální, demografické a ekonomické charakteristiky 

jednotlivých volebních obvodů a další kontextuální politické proměnné. Pro analýzu voleb 1996 byla 
přidána data z dosud neanalyzovaného výběrového šetření, která vypovídají o chování individuálních 

voličů. Data z výběrových šetření byla zahrnuta i za volby 2006 a 2008. Byly použity mimo jiné i 

pokročilé metody hierarchického lineárního modelování, které umožnily analyzovat vztahy mezi 
individuálními charakteristikami kandidátů a agregovanými charakteristikami volebních obvodů, 

jejichž vzájemné interakce ovlivňují volební úspěch kandidátů. 

18.     Evropeizace politické reprezentace v České republice 

Řešitelka: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2007—2009 

Cílem projektu je zkoumání klíčových aspektů parlamentní reprezentace v České republice. Výzkum 

je zaměřen na tři základní témata: (1) Poslanci — kdo jsou volení zástupci ČR (poslanci PSP a EP) a 

jak chápou svou roli?; (2) Vstup do EU — jak poslanci chápou politickou reprezentaci v systému 
víceúrovňového vládnutí? Existuje dělba práce nebo konkurence mezi zastupitelskými institucemi? 

Jaké jsou postoje českých poslanců k evropským institucím a jejich reformě?; (3) Policy-making — 
jak poslanci vnímají legislativní proces? Došlo po vstupu ČR do EU k základní proměně procesu 

utváření politik? Projekt také dále navazuje na dosavadní výzkumy českého parlamentu na národní 
úrovni a zkoumá, jakým způsobem vstup do EU ovlivnil podobu politické reprezentace v ČR. Cílem 

projektu je, na základě propojení teoretických a empirických přístupů, významným způsobem 

přispět k diskuzím o kvalitě a povaze politické reprezentace v ČR. 
 

19.  Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj  
Řešitelka: PhDr. Jana Stachová, Ph.D. 
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
Doba řešení projektu: 2007—2011 
 
Předmětem řešení projektu je odhalování základních rysů regionálních disparit se zřetelem k úloze a 

významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji území. Projekt ověřuje hypotézy, vyjadřující vztahy 

mezi faktory socioekonomického rozvoje regionů a kvalitou (strukturou) sociálního kapitálu. 
Výsledkem projektu bude návrh opatření, která by sociální kapitál v regionech stabilizovala a 

posilovala. Příjemcem koordinátorem je Česká zemědělská univerzita, dalšími příjemci jsou 
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

20.  Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit 
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Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux 
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Doba řešení projektu: 2007—2011 

Cílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické 

dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, 

která povedou ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení. Přínosem projektu 
by mělo být zejména odhalení a kvantifikace vývoje i aktuálních regionálních disparit mezi kraji 

NUTS 3 ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení a komplexní analýza vybraných důsledků těchto 
regionálních disparit. Přínosem by rovněž mělo být definování přesnějších metod pro měření 

regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji. 
Smyslem projektu je následně též identifikovat jevy ovlivňující fyzickou i finanční dostupnost 

bydlení a regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, které je možno efektivně 

ovlivnit regulačními zásahy, a navrhnout různá konkrétní opatření dosažitelná těmito zásahy. 

21.  Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti 

Řešitel: prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. 
Spoluřešitel: doc. Milan Tuček, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Doba řešení projektu: 2004—2008 

Práce výzkumného týmu SOÚ AV ČR, v.v.i., se v rámci projektu orientovala jednak na vytvoření 
teoretického a analytického rámce pro zkoumání soudržnosti, jednak na spolehlivé poznání jejího 

stavu a jejích proměn v české společnosti za posledních 20 let. V několika analyticky orientovaných 

studiích byla na základě analýzy nejvýznamnějších světových konceptů sociální soudržnosti 
vytvořena jak teoretická východiska, tak i indikátory měření pro zkoumání koheze v české 

společnosti. Byla zformulována teorie sociální koheze jako „dobré“ společnosti, která je založena na 
recipročně vytvořených normách a všemi respektovaných pravidlech. Koheze zahrnuje dimenzi 

sociálních nerovností (legitimita a míra začlenění) a dimenzi kolektivního sociálního kapitálu 
(participace, důvěra, tolerance). Klíčovou pro sociální kohezi je přemosťující forma sociálního 

kapitálu. Na základě tohoto teoretického rámce se tým zabýval následujícími okruhy problémů: 

sociální nerovnosti a jejich vývoj za posledních 10 let, sociální napětí v současné české společnosti, 
spravedlnost, důvěra a legitimita, sociální soudržnost v prostorové diferenciaci a role přemosťujícího 

sociálního kapitálu pro společenskou kohezi. 
 

22.  Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, 
strategie řešení 

Řešitel: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Doba řešení projektu: 2004—2009 
 
Projekt si klade za cíl identifikovat hlavní zdroje a příčiny nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v 

ČR, o kterých je z předchozích analýz známo, že patří k největším v OECD. Předpokládáme, že tak 
jako v jiných zemích, k hlavním zdrojům těchto nerovností patří jak sociálně-ekonomický původ 

žáků, tak struktura školského systému určující otevřenost a průchodnost vzdělávacích institucí. Na 
rozdíl od mnoha vyspělých zemí, kde jsou vzdělanostní nerovnosti již řadu let v centru pozornosti 
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výzkumu i politiky, se u nás vlivy těchto dvou zdrojů s největší pravděpodobností navzájem posilují. 
V návaznosti na již založené longitudinální panely budou v rámci projektu sledovány dvě věkové 

skupiny: žáci končící v roce 2003 povinnou školní docházku (panel respondentů založený v rámci 

OECD projektu PISA 2003) a studenti prvních ročníků vysokých škol (VS 2003/4). Analýza dat z těchto 
výzkumů doplněná o komparativní analýzy dat ze zemí OECD odhalí zdroje nerovností a mechanismy 

jejich reprodukce. Projekt bude zakončen rozsáhlou monografií a konkrétními návrhy reformních 
kroků směřujících k řešení problému vzdělanostních nerovností, který má dalekosáhlé sociální 

konsekvence i neblahé ekonomické důsledky (ztráty na lidských zdrojích a konkurenceschopnosti). 

23.  Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do 
Evropské unie 

Řešitelka: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Doba řešení projektu: 2004—2008 

Projekt byl zaměřen na analýzu existujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi 

jedinci, sociálními skupinami, organizacemi a státem, na jejich vliv na právní systém. Tento proces 
byl zkoumán z hlediska sfér, v nichž se odehrává, procesů, jimiž se uskutečňuje, a aktérů těchto 

procesů. Projekt dále analyzoval nové výzvy plynoucí ze začlenění ČR do politických a rozhodovacích 
mechanismů EU, vytváření mechanismů ovlivňování evropské a národní politiky, působení 

kolektivních aktérů v celoevropské politické aréně a změny, ke kterým dochází působením 

europeizace. Výsledky projektu představují významný posun v poznání konkrétních způsobů 
interakce společnosti, zájmových skupin a jednotlivců v celé vertikále od makro- přes mezoúroveň 

až k jednotlivým subjektům. Projekt zachytil situaci v době vstupu do EU a změny, ke kterým vlivem 
členství v EU jako nezávislé proměnné dochází, s tím, že situace v ČR byla analyzována i na pozadí 

existujících zahraničních trendů. 

24.  Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v 
české společnosti 

Řešitelka: Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Doba řešení projektu: 2005—2008 
 

Cílem projektu bylo identifikovat hlavní proměny pracovního trhu a studovat jejich souvislosti a 
dopady na organizaci soukromého života obyvatel ČR. Konkrétně se projekt zaměřil na proměny 

forem partnerského a rodinného soužití, výchovy, pluralizace životních strategií a životních stylů a 
analyzoval vztahy mezi pracovní a domácí sférou a jejich vzájemné ovlivňování a prolínání v české 

společnosti. Řešení projektu spočívalo v rozsáhlém kvantitativním šetření a v deseti kvalitativních 

sondách, zaměřených na specifické skupiny a segmenty společnosti. Výsledky výzkumného projektu 
ukázaly na nové formy a rizika organizace pracovního trhu, se kterými se potýká rostoucí část 

populace. K nim patří zejména velký tlak na časovou intenzitu práce spojenou s dlouhodobou 
celodenní nepřítomností v domově, zvyšující se stresovost či fyzická náročnost některých typů práce, 

negativní flexibilita práce nutící zaměstnance přizpůsobovat se takřka „na poslední chvíli“ 
požadavkům práce a zaměstnavatele a zvyšující se nejistota práce. Jako nejvýznamnější z hlediska 

dopadů na soukromý život se ukázaly dva fenomény: na straně jedné rostoucí negativní i pozitivní 
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flexibilita práce, na straně druhé marginalizace určitých skupin na pracovním trhu, vedoucí k jejich 
sociálnímu vyloučení. V kvalitativním výzkumu se ukázalo, že zejména rodičovství (mateřství) se 

stává významným faktorem znevýhodnění, jakmile se dostává do kombinace s dalšími 

charakteristikami. V současných podmínkách je tak tím nejzásadnějším dopadem proměn pracovního 
trhu na soukromý život individuí rozhodnutí nemít děti či mít je co nejpozději. 

25.  Vliv změn světa práce na kvalitu života 

Řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc. (VÚBP) 
Spoluřešitelka: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Doba řešení projektu: 2005—2008 
 
Cílem projektu bylo identifikovat a postihnout celosvětové trendy v kvalitě pracovního života, vliv 
globalizace a transnacionálních společností na pracovní podmínky a charakteristiky pracovního 

života, zmapovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, navrhnout doporučení, metody a 

nástroje k eliminaci možných rizik jak na makro-, tak i na mikroúrovni. Projekt sledoval trendy ve 
světě práce a jejich dopady na kvalitu života, problematiku stárnutí populace, různé druhy 

diskriminace, nové formy organizace práce a změny v pracovních vztazích. Výsledky projektu 
zdůrazňují potřebu vytvořit spojitost mezi posuzováním kvality života na jedné straně, a měnící se 

povahou zaměstnání, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem, sociální soudržností a 
modernizací sociální ochrany a sociálního zabezpečení na druhé straně. 

26.  Národní kontaktní centrum — ženy a věda II. 

Řešitelka: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2008—2012 
 
Jde o pokračovací grant stejného zaměření, jenž probíhal v letech 2001—2008. Své aktivity centrum 
rozvíjí ve dvou základních liniích. První je podpora badatelek v účasti na evropském výzkumu, 

podpora rovných příležitostí ve vědě a výzkumu a podpora mladých lidí ve VaV, včetně vytváření 
praktických nástrojů k dosahování těchto cílů a předkládání doporučení pro tvorbu politik. Druhou 

linií je teoretické zkoumání na poli feministických epistemologií a vědních studií z genderového 

hlediska v souvislosti s otázkami produkce vědění, moci a genderu. Centrum realizuje projekty 
Infomat, Mladé talenty (projekt navazuje na projekt Žena měsíce a jeho cílem je představovat 

úspěšné a zajímavé mladé badatelky). Centrum též publikuje vlastní informační newsletter a online 
časopis Kontext: časopis pro gender a vědění. NKC-ŽV se od roku 2005 účastní celoevropské akce Noc 

vědců, které se účastní vědecká a výzkumná pracoviště, která nabízejí veřejnosti exkurze, besedy i 
možnost zúčastnit se nejrůznějších badatelských happeningů. Centrum dále organizuje pravidelné 

semináře, workshopy a konference. 

27.  Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů 

Řešitelka: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2008—2009 
 



 43 

Cílem projektu „Bariéry“ (Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj 
talentů) je zkoumat bariéry, s nimiž se potýkají studující a začínající badatelé a badatelky s cílem 

přispět k zatraktivnění vědeckých profesí pro ženy a podpořit rovné příležitosti ve výzkumu a vývoji. 

V návaznosti na činnost Národního kontaktního centra — ženy a věda, z jehož zázemí projekt 
vychází, si projekt klade za cíl pomocí výzkumu stereotypního přístupu k vědním oborům a analýzy 

bariér, s nimiž se ženy ve vědě setkávají, vytvořit odborné poznání o současném stavu, na jehož 
základě bude možné vybudovat nové procesy podporující zapojení žen do VaV. Výzkumný projekt 

sestává ze tří základních pilířů — 1. vytvoření mentoringového schématu pro dívky středních škol, 2. 
analýzy zkušeností a vnímání sexuálního obtěžování na vysokých školách a 3. analýzy bariér, s nimiž 

se setkávají začínající badatelky na úrovni doktorského studia se zaměřením na mobilitu. Projekt je 

specificky zaměřen na výzkum zejména mladší generace potenciálních vědkyň, protože je to právě 
toto období, které často rozhoduje o další vědecké dráze a kdy, jak popisuje koncept tzv. děravého 

potrubí, dochází k největšímu „mizení“ žen z VaV. 

28.  Národní kontaktní centrum — ženy a věda 

Řešitelka: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Doba řešení projektu: 2005—2008 
 
Projekt NKC-ŽV byl zaměřen na podporu genderové rovnosti a žen ve vědě. Cílem NKC-ŽV bylo 

přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni státní správy, 
výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit na zavádění 

institucionálních změn ve výzkumných organizacích a nepřímo na zlepšení postavení žen a mladých 
lidí ve vědě. Projekt zajišťoval mezinárodní spolupráci České republiky v této oblasti na úrovni státní 

správy. Přímá podpora vědkyň probíhala jednak formou osobní asistence a jednak prostřednictvím 
seminářů a workshopů, které NKC-ŽV pravidelně pořádá.  

NKC-ŽV rozvíjelo konkrétní podpůrné projekty, jejichž cílem bylo představovat úspěšné a 

talentované vědkyně, poskytovat konkrétní podporu v souvislosti s účastí na evropském výzkumu a 
při řešení genderové dimenze evropských projektů a zviditelňovat danou problematiku odborné i širší 

veřejnosti. Mezi důležité aktivity a výstupy projektu patří: uspořádání čtyř setkání Noc vědkyň a 
vědců a série Doktorských seminářů, seminářů zaměřených na management mezinárodních projektů 

(zejména Rámcové programy), vydávání informačního newsLetteru (11 čísel ročně) a odborného 
časopisu Kontextu (4 čísla). V rámci projektu byly též vytvořeny webové stránky Infomat určené 

studujícím středních a vysokých škol a začínajícím vědcům a vědkyním. Portál poskytuje informace o 

studijních příležitostech, grantech, stážích a konferencích v ČR, Evropě i USA.  
NKC-ŽV vydalo tyto publikace: A Room of One’s Own: 10 Views; Dámský gambit: zahájení vědecké 

dráhy (v anglické a české verzi); Cesty labyrintem: o vědecké profesi, soukromém životě a jejich 
propojování; Osm (2001—2008) Národní kontaktní centrum — ženy a věda. 

29.  Bariéry a příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do České 
republiky 

Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2006—2008 
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Projekt se soustředil na analýzu faktorů, které ovlivňují rozhodování českých pracovníků vědy a 
výzkumu pobývajících pracovně v zahraničí o tom, zda se mají vrátit do České republiky, či nikoliv. 

Projekt prostřednictvím dotazníkového šetření oslovil jak ty, kteří se rozhodli vrátit, tak ty, kteří se 

rozhodli nevrátit, a identifikoval hlavní rozdíly mezi oběma skupinami. Výsledky šetření prokázaly, 
že hlavními důvody pro setrvávání českých vědeckých pracovníků v zahraničí jsou nedostatečné 

finanční hodnocení jejich práce v České republice a horší podmínky pro výzkum, naopak hlavními 
motivy pro návrat do České republiky jsou osobní a rodinné důvody. Ukázalo se rovněž, že 

pravděpodobnost návratu vědce ze zahraničí prudce klesá s prodlužující se dobou zahraničního 
pobytu. Dotazníkové šetření bylo doplněno hloubkovými rozhovory s několika českými vědci pracovně 

působícími v zahraničí a rozhovory s vybranými představiteli institucí výzkumu a vývoje, které se 

zaměřily na analýzu institucionálních podmínek pro přijímání navrátivších se vědců a výzkumníků v 
České republice. Na základě dostupných statistických údajů byl proveden odhad počtu vysoce 

vzdělaných pracovníků a pracovnic výzkumu a vývoje českého původu, kteří působí v zahraničí. 
Odhady naznačují, že odchod výzkumníků do zahraničí není masový, počet českých výzkumných 

pracovníků v zahraničí je však již nezanedbatelný. Byla rovněž provedena rozsáhlá rešerše 

existujících programů podpory návratu vědců a výzkumníků ze zahraničí do mateřských zemí, jak je 
aplikována v jiných zemích. Na základě empirického výzkumu situace českých výzkumníků a studia 

zahraničních zkušeností s politikami majícími za cíl ovlivnit migraci vědců a výzkumníků byly 
formulovány návrhy na opatření, které mají sloužit k „přitahování“ českých mozků ze zahraničí zpět 

do České republiky. 

30. Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání 
negativních dopadů sociální diferenciace v ČR 

Řešitel: doc. Milan Tuček, CSc. 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Doba řešení projektu: 2006—2010 
 
Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání 
negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ je řešen v rámci Národního programu výzkumu II 

týmy dvou pracovišť, konkrétně Centra sociálních a ekonomických strategií při FSV UK (řešitelské 
pracoviště) a Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Téma projektu se vztahuje k nalézání, vypracování 

a navržení implementací nových postupů směřujících k minimalizaci negativních důsledků nadměrné 
sociální diferenciace a marginalizace. Základním cílem projektu je rozkrýt nové procesy sociální 

diferenciace a jejich vazbu na struktury hodnot, věr a norem v české společnosti a na základě 

výzkumem zjištěných poznatků navrhnout manuály uplatnitelné při posilování sociální koheze v ČR. 

31.  Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka) 

Řešitelka: PhDr. Zdenka Vajdová 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Doba řešení projektu: 2006—2011 

Vedle diferenciace a marginalizace určitých sociálních vrstev populace dochází i k regionální 

diferenciaci a marginalizaci. Cílem je zmapování problematiky na úrovni celku a vybraného regionu, 
zjištění stupně marginalizace českého pohraničí a stanovení podmínek setrvalosti venkovského 

osídlení v něm. Projekt má upozornit na možnosti státní správy a samosprávy ohledně omezení 
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dopadů marginalizace území. Příjemcem koordinátorem je Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., dalšími 
příjemci Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Ústav soudobých dějin AV ČR, v.v.i., spolupříjemcem 

Sdružení obcí Orlicko.  

32.  PARTNER — Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib 

Řešitel: Mgr. et Mgr. Daniel Čermák 
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Doba řešení projektu: 2006—2011 
 
Cílem projektu je poznání toho, jak lokální společenství rozumí pojmům participace a partnerství, v 

jakém rozsahu jsou umožněny, jakými prostředky se participace realizuje a jaké struktury 
partnerství se mezi jednotlivými aktéry utvářejí. 

3.5. Charakteristiky výzkumných projektů — mezinárodní  

Pro dále uvedené projekty byla získána podpora ve veřejných soutěžích v rámci EU. Jsou tedy 

podporovány z rozpočtu na vědu a výzkum EU a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je v pozici 
mezinárodního koordinátora projektu (1 projekt) nebo je koordinátorem české části výzkumu 8 

projektů).2 

1.  CESSDA — PPP: Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of European 
Social Science Data Archives (CESSDA) research infrastructure  

Mezinárodní koordinátor: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: European Commission 
Doba řešení projektu: 2008—2009 

Hlavním cílem projektu CESSDA přijatého v rámci plánu budování velkých evropských infrastruktur 
tzv. ESFRI Roadmap je vytvořit společný evropský systém datových služeb a zajistit přístup k 

datovým zdrojům pro sociálněvědní výzkum a podporu pro jejich využívání nehledě na lokaci dat a 

výzkumníků. Projekt má dvě fáze. CESSDA-PPP představuje přípravnou fázi. Konstrukční fáze je 
plánována na období 2010—2014. 

2.  NewGov — New Modes of Governance 

Koordinátorka české části výzkumu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2004—2008 
 
NewGov byl panevropský projekt, podporovaný EU v rámci 6. RP, do kterého se zapojilo 35 

výzkumných institucí. Cílem projektu bylo vytvoření hlubšího konceptuálního, empirického a 

normativního porozumění všem aspektům vládnutí v Evropě. Zvláštní pozornost byla věnována 
výskytu, vykonávání, vyhodnocování a vývoji nových a inovativních modelů vládnutí. Řešitelský tým, 

složený z politologů, ekonomů, právníků, sociologů ze starých a nových členských zemí EU, se 

                                                           
2  Projekty jsou řazeny podle pořadového čísla v souhrnné tabulce 3.2.  
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zabýval sběrem dat, mapováním a analyzováním inovací a transformací v nástrojích, modelech a 
systémech vládnutí, které se vyskytují v různých úrovních a oblastech stále se rozvíjejícího a 

rozšiřujícího evropského politického a ekonomického prostoru. Kromě vědeckých publikací a statí 

projekt přinesl řadu výstupů pro širší akademickou komunitu a pravidelně se svými Policy Briefs 
obracel na decizní sféru. 

3.  IntUne — Integrated and United: A Quest for Citizenship in an ‘ever closer Europe’ 

Koordinátorka české části výzkumu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2005—2009 
 
Projekt je financován v rámci 6. Rámcového programu Evropské komise. Jeho cílem je výzkum změn 

v rozsahu, povaze a charakteristice občanství, které v současnosti prochází změnou v důsledku 
prohlubování a rozšiřování Evropské unie. Zaměřuje se na integrační a decentralizační procesy na 

národní i evropské úrovni, které ovlivňují tři základní dimenze občanství: identitu, reprezentaci a 

výkon dobrého vládnutí. 

4.  SOCCOH — The Challenge of Socio-economic Cohesion in the Enlarged European Union 

Koordinátor české části výzkumu: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2006—2008 
 
Mezinárodní projekt koordinovaný London School of Economics and Political Science zkoumal, jakou 
roli hraje sociální kapitál a občanská společnost v regionech v dosahování cílů evropské regionální 

politiky. V každé z vybraných zemí Evropské unie (Německo, Itálie, Řecko, Španělsko, Česká 

republika, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko), byly zkoumány minimálně dva modelové 
regiony, jejichž regionální HDP je nižší než 75 % průměru EU, a tedy splňují kritéria pro příjem 

prostředků z finančně nejobjemnějšího cíle politiky soudržnosti Konvergence. Výzkum prokázal, že 
mezi regiony jsou významné rozdíly v úrovni sociálního kapitálu a rozvinutosti a aktivitě občanské 

společnosti. Tyto faktory významně ovlivňují schopnost regionů využít prostředky EU pro svůj rozvoj.  

5.  KNOWING — Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study  

Mezinárodní koordinátorka: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: European Commission 
Doba řešení projektu: 2006—2008 
 
Výzkumného projektu Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study 

(KNOWING, Vědění, instituce a gender: evropská perspektiva) financovaného v rámci 6. rámcového 
programu se účastnilo osm partnerských organizací, přičemž výzkum byl prováděn v České republice, 

Finsku, Rakousku, Slovensku a Velké Británii. Projekt byl zaměřen na zkoumání proměn 
akademického prostředí, procesů utváření znalosti a organizace výzkumné práce se specifickým 

zaměřením na genderovou tematiku. V rámci projektu byla vydána závěrečná publikace Knowing and 

Living in Academic Research editovaná prof. Ulrike Felt, byly vydány tři knihy přestavující výsledky 
za ČR, Slovensko a Velkou Británii. Výsledky projektu budou představeny ve speciálním vydání 

Sociological Research Online. Na konferenci EASST Acting with Science, Technology and Medicine 
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byly zorganizovány tři panely. Na závěr konference byla také uspořádána konference The Politics of 
Knowing: research, institutions and gender in the making, na které byly představeny výsledky 

projektu. Evropské komisi byla předána doporučení vyplývající z výsledků projektu. 

6.  FEMCIT — Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary 
Women’s Movement 

Koordinátor české části výzkumu: Mgr. Hana Hašková 
Poskytovatel: European Commission 
Doba řešení projektu: 2007—2011 

V mezinárodním projektu FEMCIT, který řeší výzkumné oddělení Gender & sociologie Sociologického 

ústavu AV ČR, v.v.i., a jehož řešení se účastní další výzkumnice a výzkumníci z celkem 14 evropských 
výzkumných institucí, se zkoumá měnící se pojetí, formy a praxe občanství v multikulturním prostoru 

severní, západní, jižní a východní Evropy. Důraz se klade na analýzu vlivu požadavků a aktivit 
občanských skupin orientovaných na problematiku genderové rovnosti a etnických i národnostních 

minorit na redefinice a uplatňování občanství v jednotlivých zemích v průběhu posledních padesáti 

let. Cílem výzkumného projektu je porozumět tomu, jakým způsobem reflektují pojetí a praxe 
občanství genderové, etnické a národnostní vztahy a jak se tato pojetí a praxe promítají do 

formulací a implementací sociálních politik.  

7.  RECON — Reconstituting Democracy in Europe 

Koordinátor české části výzkumu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2007—2011 
 
Cílem projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a 

komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské 
unii i v jednotlivých členských státech. Projekt RECON vyhodnocuje několik možných přístupů 

demokratické rekonstrukce a jejich životaschopnost — jak v empirickém, tak v normativním ohledu 
— prostřednictvím analýzy: konstitualizačního procesu; instucionálního komplexu na úrovni EU i 

jednotlivých států; role a postavení genderu v rozšířené Evropě; kvality demokracie a kapacity 
vládnutí Evropské unie v daňové/fiskální a zahraniční/bezpečnostní politice; a víceúrovňové 

konfigurace občanské společnosti/veřejné sféry. RECON rozšiřuje poznání procesu rozšíření EU: 

přeměnu a konsolidaci demokracie v nových členských státech a celkové výzvy způsobené globalizací 
v tradičních demokraciích. RECON určuje strategie, kterými může být demokracie posílena a 

občanská participace zvýšena, a poskytuje sadu politických doporučení v souladu s těmito 
strategiemi. 

8.  WS Debate — Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe  

Koordinátor české části výzkumu: Mgr. Marcela Linková 
Poskytovatel: European Commission  
Doba řešení projektu: 2006—2008 
 

Projekt navazoval na expertní zprávu ENWISE vydanou Evropskou komisí v roce 2004, která 
představila situaci žen ve vědě ve střední a východní Evropě. Projektu se účastnilo pět zemí (ČR, 

Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko). Cílem projektu bylo posílit diskusi o postavení žen ve vědě 
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a genderových otázkách ve vědě v partnerských zemích na politické úrovni, zvýšit povědomí o této 
problematice v rámci výzkumné komunity i směrem k veřejnosti. V rámci projektu byly vydány 

národní zprávy mapující postavení žen ve vědě v historické perspektivě se specifickým zaměřením na 

období vyjednávání přístupu do EU a období po přístupu do EU. V České republice byla vydána zpráva 
Trans/formace: gender, věda a společnost. V každé z partnerských zemí byla dále zorganizována 

konference. V ČR byly kromě konference zorganizovány dva workshopy — doktorský seminář a 
workshop o vztazích mezi akademickou a aktivistickou sférou a feminismem. 

9. Public/private funding of higher education: a social balance  

Řešitel: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 
Poskytovatel: European Commission — Socrates 
Doba řešení projektu: 2007—2008 
 

Cílem projektu bylo poskytnout spolehlivá data a informace o skutečné distribuci nákladů 
vysokoškolského vzdělávání. Podíly veřejných a soukromých nákladů byly počítány pro studenty 

různého socio-ekonomického původu, reflektujíce společenskou nerovnost a sociální exkluzi. Projekt 
poskytl srovnání mezi jednotlivými státy jak na mikroekonomické, tak na makroekonomické úrovni. 

Propojením analýzy podílu všech přímých i nepřímých veřejných a soukromých nákladů na vzdělání s 
analýzou sociálně-ekonomického prostředí, ze kterého studenti pocházejí, je novým a jedinečným 

přínosem tohoto projektu. Z projektu byla publikována souhrnná zpráva prezentovaná na 

mezinárodní konferenci. Data z projektu jsou dále využívána pro analýzu specifických rysů 
financování studia v České republice v mezinárodní komparativní perspektivě. 
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3.6. Projekty aplikovaného výzkumu řešené na základě hospodářských 
smluv a odborné expertízy 

Tabulka 3.3 — Projekty výzkumu a vývoje řešené na základě hospodářských smluv v roce 2008 

zadavatel výsledek (anotace)  Uplatnění 

Český statistický úřad Řešení úkolu „Obraz Českého statistického úřadu u 
české veřejnosti 2008“ formou provedení průzkumu 
veřejného mínění na danou problematiku včetně 
zpracování a předání výstupů objednateli.  
 

Zadavatel využívá výsledků průzkumu při 
rozvoji organizace a komunikaci 
s veřejností. 

Univerzita Karlova 
v Praze 

Řešení úkolu „Mediální výchova v současné české 
rodině 2008“ formou provedení průzkumu na danou 
problematiku včetně zpracování a předání výstupů 
objednateli. 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
v rámci řešení svého grantového projektu na 
téma Mediální výchovy dětí v České 
republice. 

Hungarian Civil 
Liberties Union 

Řešení úkolu „Postoje české veřejnosti k drogové 
problematice“ formou provedení průzkumu na danou 
problematiku včetně zpracování a předání výstupů 
objednateli. 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
v rámci řešení svého mezinárodního 
grantového projektu na téma řešení 
tolerance k drogám ve střední Evropě. 

Etnologický ústav AV 
ČR, v.v.i. 

Řešení úkolu „Svatba jako tradiční nástroj řešení 
rodinných vztahů“ formou provedení průzkumu 
veřejného mínění na danou problematiku včetně 
zpracování a předání výstupů objednateli. 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
v rámci řešení svého grantového projektu na 
téma řešení rodinných vztahů v minulosti a 
současnosti. 

Česká televize Řešení úkolu „Sekundární analýza k vybraným 
politickým otázkám v krajích ČR“ formou provedení 
sekundární analýzy dat výzkumů CVVM z let 2004—2008 
včetně zpracování a předání výstupů objednateli. 

Zadavatel používá výsledky průzkumu 
analýzy jako podkladové materiály pro 
přípravu diskusních pořadů, zejména 
v souvislosti s krajskými volbami 2008.  

AMI Communications Řešení úkolu „Stereotypy o ČEZ u české veřejnosti“ 
formou provedení průzkumu veřejného mínění na 
danou problematiku včetně zpracování a předání 
výstupů objednateli. 

Zadavatel používá výsledky průzkumu pro 
analýzu působení a pozice klienta ve 
veřejném prostoru. 

Lymfomhelp, o.s. Řešení úkolu „Povědomí české veřejnosti o lymfomu“ 
formou provedení průzkumu veřejného mínění na 
danou problematiku včetně zpracování a předání 
výstupů objednateli. 

Zadavatel používá výsledky průzkumu pro 
směrování své činnosti v oblasti informování 
veřejnosti o problematice onemocnění 
rakovinou. 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.4 — Přehled odborných expertiz vypracovaných v roce 2008 

příjemce/zadavatel název 
Magistrát hl. m. Prahy Vliv struktury ekonomiky na strukturu školství: kvantifikace závislosti oborové 

struktury středního vzdělávání v Praze na struktuře výrobní sféry 

Český statistický úřad Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 

MŠMT Jak změnit „brain drain“ v „brain gain“. Politiky k ovlivňování migrace vysoce 
vzdělaných 

Česká televize Česká televize: Situace v krajích 2004—2008 

Ministerstvo spravedlnosti Návrh reformy volebního systému 

Hungarian Civil Liberties Union Česká veřejnost o vybraných tématech problematiky drog 

Lymfom Help Lymfom 2008 

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Svatba jako tradiční řešení rodinných vztahů 

Unie vydavatelů ČR Vyjádření k Media projektu (období 2006—2008) 

EU Directorate-General Employment 
and Social Affairs 

Ethnic minority and Roma women in the Czech Republic 

EU Directorate-General Employment 
and Social Affairs 

Gender segregation in the labour market: roots, implications and policy responses in 
the Czech Republic 

EU Directorate-General Employment 
and Social Affairs 

National Expert Assessment of the Gender Perspective in The National Reform 
Programme for Employment 

EU Directorate-General Employment 
and Social Affairs 

National Expert Assessment of the Gender Perspective in the National Strategic 
Report 

EU Directorate-General Employment 
and Social Affairs 

The provision of childcare services in the Czech Republic 

AMI Communications Stereotypy o ČEZ 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

3.7. Publikační výstupy  

Vědecké poznatky a výsledky výzkumů byly zveřejňovány ve vědeckých publikacích, domácích i 
zahraničních, prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních konferencích, a byly k 

dispozici orgánům státní správy, vzdělávacím a dalším institucím. Databáze pořízené v rámci 
výzkumných projektů byly zpřístupňovány odborné veřejnosti v Sociologickém datovém archivu pro 

jejich další využití ve výzkumu a při výuce. 

V roce 2008 ústav vydal 6 čísel (4x česky, 2x anglicky) recenzovaného impaktovaného oborového 
periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 8 samostatných odborných 

recenzovaných monografií a dalších 5 odborných recenzovaných publikací v edici Sociologické studie 
/ Sociological Studies. Dále Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vydával následující odborné časopisy a 

ročenky: Data a výzkum — SDA Info; Gender, rovné příležitosti, výzkum; Historická demografie; 

Kontext: časopis pro gender a vědu; Naše společnost; newsLetter a sociologický webzin SOCIOweb. 
Přehled veškerých vydaných publikací a časopisů uvádí příloha 4. 



 51 

3. 7. 1. Publikační činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2008 

Rozsah a strukturu publikační činnosti výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
dokumentuje následující tabulka. Je sestavena tak, aby odrážela dvě hlediska: celkovou publikační 

činnost a současně také publikační činnost, která je uplatněna v databázi Rady pro výzkum a vývoj 
ČR — RIV. Zachycuje také ty výsledky pracovníků ústavu, které byly publikovány v odborných 

časopisech a knihách vydaných jinými institucemi v ČR a v zahraničí. Seznam jednotlivých publikací 
je v příloze 3. 

Tabulka 3. 5 — Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2008  

Typ dokumentu (zdroj: ARL/ASEP) jazyk  RIV/not RIV 
počet 
výsledků poznámka 

články v impaktovaných časopisech  cizojaz RIV 14   
články v impaktovaných časopisech  české RIV 6   
články v recenzovaných neimp. časopisech  cizojaz RIV 3   
články v recenzovaných neimp. časopisech  české RIV 18   
články v odborných časopisech  cizojaz not RIV 1   
články v odborných časopisech  české not RIV 22   
monografie recenzované cizojaz RIV 4   
monografie recenzované cizojaz not RIV 1   
monografie recenzované české RIV 15   
monografie recenzované české not RIV 6   
kapitola v monografii recenzované cizojaz RIV 14   
kapitola v monografii recenzované české RIV 39   
kapitola v monografii nerecenzované cizojaz not RIV 3   
kapitola v monografii nerecenzované české not RIV 1   
konferenční příspěvek v recenzovaném sb. cizojaz RIV 7   
konferenční příspěvek v recenzovaném sb. české RIV 2   
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb. cizojaz not RIV 2   
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb. české not RIV 3   
recenze   RIV 19 do RIV jako O 
recenze   not RIV 1 sběr dat 2008 
elektronický dokument   RIV 28   
uspořádání akce   RIV 26   
výzkumné zprávy   RIV 3 do RIV jako O 

výzkumné zprávy   not RIV 115   
novinový článek   not RIV 85   

překlad  RIV 1 do RIV jako O 

překlad   not RIV 2   

dizertace   not RIV 2   

ostatní výsledky cizojaz RIV 1   

ostatní výsledky české not RIV 1   

Celkem záznamů v databázi ARL/ASEP     445   
Z toho zařazeno do RIV     200   

Zdroj: databáze ARL/ASEP k 5/6/2009 
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3.8. Mezinárodní spolupráce 

Výzkumné aktivity probíhaly v souladu se současnými trendy v mezinárodním kontextu, a přesahovaly 
tak oblast národní vědy. Výzkum byl realizován ve spolupráci se zahraničními partnery; ústav je 

členem řady mezinárodních organizací a v některých z nich reprezentuje Českou republiku. V roce 

2008 pokračovala účast v 6. Rámcovém programu EU (6.RP) a byly podány další projekty do 7. 
Rámcového programu EU (7.RP). Konference uspořádané pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2008 

dosáhly významných ocenění od mezinárodní sociologické a společenskovědní obce. Zvýšila se také 
účast mladých doktorandů a vědeckých pracovníků na zahraničních stážích a zapojení do doktorských 

zahraničních programů. SOÚ AV ČR, v.v.i., realizoval již šestnáctý výzkum v rámci mezinárodního 

programu ISSP (International Social Survey Programme) — v roce 2008 se jednalo o modul 
„Náboženství“. Pokračovala spolupráce Sociologického datového archivu s partnerskými 

mezinárodními institucemi.  

Tabulka 3.6 — Mezinárodní vědecká spolupráce Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., dle 
vybraných forem vědeckých aktivit. 

Počet uspořádaných konferencí s účastí zahraničních vědců 10 

Počet aktivních účastí pracovníků ústavu na mezinárodních konferencích 90 

Počet přednášek přednesených na těchto konferencích 69 

Počet posterů 3 

Počet přednášejících na zahraničních univerzitách 19 

Počet členství v redakčních radách mezinárodních časopisů 9 

Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých organizací 25 

Počet přednášek zahraničních hostů v ústavu 1 

Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí  9 

 z toho z programů EU 9 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

3.9. Pedagogická činnost a spolupráce s vysokými školami 

Spolupráce s vysokoškolskými institucemi patří k prioritám Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. V 

rámci uzavřených smluv se ústav podílí na realizaci doktorských programů Sociologie a Veřejná a 
sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Nad tento rámec probíhají 

různé formy bilaterální spolupráce mezi SOÚ AV ČR, v.v.i., a vysokoškolskými institucemi, řada 

pracovníků se podílí na výuce v různých studijních oborech, ústav zprostředkovává přenos vědeckého 
zkoumání a výzkumných výsledků do vysokoškolské výuky a zpřístupňuje výzkumnou infrastrukturu 

vysokoškolským pedagogům a studentům. Vybrané souhrnné údaje o pedagogické činnosti jsou 
uvedeny v tabulkách 3.7 až 3.10.  
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Tabulka 3.7 — Zapojení doktorandů do výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 
2008 

Forma vědeckého vzdělávání  Počet absolventů v 
r. 2008 

Počet doktorandů 
k 31. 12. 2008 

Počet nově 
přijatých v r. 2008 

Doktorandi (studenti DSP) v prezenční formě studia 2 24 2 
Doktorandi (studenti DSP) v kombinované a distanční formě 
studia 4 13 0 

Celkem 6 37 2 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 

Tabulka 3.8 — Rozsah pedagogické činnosti pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v 
roce 2008 

 Letní semestr Zimní semestr 

Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech 
bakalářských/magisterských/doktorských  

1071 1211 

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech 18 23 

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech 20 22 

Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech 
bakalářských/magisterských/doktorských 

26 22 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Tabulka 3.9 — Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu: počet projektů a grantů, řešených v r. 2008 
společně s VŠ 

SOÚ AV ČR, v.v.i., příjemcem 2 

SOÚ AV ČR, v.v.i., spolupříjemcem  4 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Tabulka 3.10 — Výčet VŠ institucí, kde se pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2008 
podíleli na výuce (vedení přednášek a seminářů, vedení diplomových a doktorských 
prací atp.): 

Doktorské programy 
 

Sociologie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 

Veřejná a sociální politika 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Sociologie 

Magisterské programy 
 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Sociologie 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Veřejná a sociální politika 

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Sociologie 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Sociologie 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Humanitní studia 

Sociální geografie a regionální rozvoj Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

Demografie 

Univerzita Jana Ámose Komenského  

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické  

Bakalářské programy 
 

Sociologie a sociální politika 

Sociologie a sociální antropologie 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 

Ekonomie 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Humanitní studia 

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Teologie 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Sociologie 

Anglo-American University  

Metropolitní univerzita Praha — Vysoká škola veřejné správy a 
mezinárodních vztahů 

 

New York University in Prague  

Collegium Hieronymi Pragensis  

CEVRO  

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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3.10. Vědecké konference a semináře  

Nejvýznamnější vědecké konference, semináře a workshopy pořádané nebo spolupořádané 

Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v roce 2008: 

 
• Červinková, Alice. Interdisciplinární doktorandský seminář na téma migrace. Praha, 18. 4. 

2008. 
• Červinková, Alice. Nahlédnout do vědy zadními vrátky: studia vědy a technologií a 

zodpovědné bádání, začátek vědecké dráhy, gender a věda očima vědních studií. Praha, 7. 11. 2008. 
• Červinková, Alice. Proměny vědění: za zrcadlem znalostní společnosti. Praha, 29. 8. 2008. 

• Dudová, Radka — Hastrmanová, Šárka — Hašková, Hana — Maříková, Hana — Vohlídalová, 

Marta. Nová rizika pracovního trhu. Praha, 7. 4. 2008. 
• Dudová, Radka. Conférence Publique F. Singly „Familles européennes sous la deuxième 

modernité. Public conference of prof. F. De Singly „Europeans Families Under the Second 
Modernity“. Praha, 23. 9. 2008. (spolupořadatel) 

• Dusa, A. — Hausstein, B. — Stebe, J. — Krejčí, J. — Hegedus, P. — Fabian, Z. Strengthening 

the Council of European Social Science Data Archives Research Infrastructure (CESSDA RI). [Posílení 
výzkumné infrastruktury Rady evropských sociálněvědních datových archivů (CESSDA RI).] Bucharest, 

16. 7. 2008. Hlavní pořadatel: University of Bucharest, SOÚ AV ČR, v.v.i., spolupořadatel. 
• Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women´s 

Movements. [Genderové pojetí občanství v multikulturní Evropě: vliv současného ženského hnutí.] 35 
účastníků / 30 ze zahraničí. Projekt FEMCIT — Mezinárodní kurs pro doktorandy. 

• Hašková, Hana — Uhde, Zuzana. PhD. course Gendered Citizenship in Multicultural Europe: 

The Impact of Contemporary Women´s Movements. [Mezinárodní kurz pro doktorandy Gender a 
občanství v multikulturní Evropě: Dopady současných ženských hnutí.] Praha, 10. 6. 2008 — 13. 6. 

2008. 
• Kolářová, Marta — Vojtíšková, Kateřina. Kvalitativní výzkum sociálních distancí. Praha, 29. 5. 

2008. 
• Kostelecký, Tomáš — Patočková, Věra — Bernard, Josef — Bernardyová, Kateřina. Bariéry a 

příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do České republiky. Praha, 25. 

9. 2008. (dva navazující semináře) 
• Linek, Lukáš. Kdy vymřou voliči KSČM?. Praha, 3. 4. 2008. 

• Lyons, Pat. Citizens and the State in the Czech Republic: The Impact and Legacy of the 
Prague Spring 1968—2008. [Veřejná podpora demokratických hodnot napříč generacemi v České 

republice.] Praha, 27. 11. 2008. 

• Mansfeldová, Zdenka — Bernardyová, Alžběta — Lacina, Tomáš — Špicarová-Stašková, 
Barbora. 15 let parlamentního výzkumu v ČR. Praha, 13. 11. 2008. 

• Metropolitan Governance and Social Inequality. [Vládnutí v metropolitních oblastech a 
sociální nerovnosti.] Hlavní pořadatel: European Consorcium for Political Research. SOÚ AV ČR, 

v.v.i., spolupořadatel. 
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• Mikeszová, Martina. Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení. Praha, 
2. 10. 2008. 

• Problems of Contemporary Cities. [Problémy současných měst.] SOÚ AV ČR, v.v.i. 15/10 

Mezinárodní workshop. 
• Quandt, M. — Krejčí, Jindřich — Orten, H. CESSDA PPP Expert Workshop on Harmonisation 

Issues in Comparative Social Surveys. [Expertní workshop CESSDA-PPP o otázkách harmonizace dat v 
komparativním sociálním výzkumu.] Paříž, 3. 4. 2008. Hlavní pořadatel: GESIS, Německo, SOÚ AV ČR 

spolupořadatel. 
• Simonová, Natalie — Soukup, Petr. Determinace přechodu na VŠ v různých sociálních 

skupinách. Praha, 17. 4. 2008. 

• Simonová, Natalie — Soukup, Petr. Vývoj reprodukce vzdělanostních nerovností v ČR v 
evropském kontextu. Praha, 16. 10. 2008. 

• Smith, Michael. A Corruption Eruption? Making Inferences about Czech and Cross-National 
Corruption Trends through Media Analysis. [Erupce korupce. Mediální analýza korupčních trendů v ČR 

a v mezinárodní perspektivě.] Praha, 20. 3. 2008. 

•  Heitlinger, A. Koncepce a metodologie knihy "Ve stínu holocaustu. Čeští a slovenští židé po 
roce 1945". Praha, 15. 5. 2008. 

• Stöckelová, Tereza — Wohrer, V. — Mayer, K. Acting with social sciences and humanities. 
[Sociální a humanitní vědy v akci.] Rotterdam, 23. 8. 2008. (spolupořadatel) 

• Šafr, Jiří — Häuberer, Julia. Sociální distance interakční přístup ke studiu stratifikace 
(ochota ke sdružování, homogenita a zdroje v sociální síti). Praha, 30. 10. 2008. 

• Šaldová, Kateřina. Heyrovského sestra: ženy v české vědě. [Heyrovsky´s Sister: Women in 

Czech Science.] Praha, 3. 11. 2008 — 9. 11. 2008. 
• Šaldová, Kateřina. Hormonální akvárium: filmový a diskusní večer na téma "Diskurzy o 

hormonální antikoncepci". Praha, 12. 6. 2008. 
• Linková, Marcela — Stöckelová, Tereza. The politics of knowing: research, institutions and 

gender in the making. [Vědní politika: výzkum, instituce a gender v procesu tvorby.] Mezinárodní 
konference projektu KNOWING, FP 6. SOÚ AV ČR, v.v.i. 65 účastníků/ 55 ze zahraničí. 

• Lebeda, Tomáš. Tisková konference a diskuze s autory publikace Voliči a volby 2006. Praha, 

14. 2. 2008. 
• Rakušanová, Petra. Realita politiky v očích bývalých političek. Praha, 18. 2. 2008. 
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3.11. Veřejně přístupná výzkumná infrastruktura 

Vedle vlastní výzkumné činnosti se Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., intenzivně věnuje 
systematickému budování a provozu výzkumných infrastruktur využívaných širší odbornou veřejností 

v České republice i v zahraničí. Cílem je vytvářet funkční prostředí pro dosahování excelence ve 

výzkumu a pro mezinárodní spolupráci a zpřístupňovat výsledky bádání širší veřejnosti. Sociologický 
časopis / Czech Sociological Review je jediné české recenzované a impaktované oborové periodikum 

v oblasti sociologie. Sociologický datový archiv zpřístupňuje rozsáhlou knihovnu dat ze sociálních 
šetření pro účely jejich sekundárního analytického využití, jako takový je jediným veřejně 

přístupným zařízením tohoto druhu v ČR a podílí se na výměně dat a spolupráci v rámci celoevropské 

sítě archivů CESSDA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dále provozuje veřejně přístupnou 
Sociologickou knihovnu. Naše společnost je dlouhodobý výzkumný program Centra pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM) SOÚ AV ČR, v.v.i, který představuje realizaci pravidelných výzkumných 
šetření založených na organizaci tazatelské sítě pro výzkum veřejného mínění, rozsáhlé 

dokumentační a analytické činnosti a kontinuální publikaci výsledků využívaných širokou veřejností. 
Národní kontaktní centrum — Ženy a věda. NKC-ŽV se zaměřuje na podporu řešení genderové 

problematiky a otázek rovných příležitostí v oblasti vědy. 

3.11.1. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 

Recenzovaný oborový vědecký časopis, který patří mezi impaktované časopisy, je citován v Current 

Contents/Social&Behavioral Sciences (CC/S&BS), v počítačové databázi Social SciSearch a v 
aktuálních oznámeních Research Alert. Časopis je dále veden v Journal Citation Reports® (JCR) — 

Social Sciences Edition, ISI Web of KnowledgeSM, Social Sciences Citation Index® (SSCI) a v ostatních 

scientometrických a bibliografických databázích Thomson Scientific, USA. Obsah časopisu a plná 
znění statí jsou uveřejněna na internetu na adrese: http://sreview.soc.cas.cz. V roce 2008 vyšel 

ročník 44, č. 1—6, z toho dvě čísla v angličtině. Celkový objem celého ročníku je 1252 stran. 

3.11.2. Sociologický datový archiv SOÚ AV ČR, v.v.i.  

Sociologický datový archiv (SDA) SOÚ AV ČR, v.v.i., slouží jako národní, veřejně přístupný archiv 

datových souborů ze sociálních výzkumů pro účely jejich dalšího využití v oblasti akademického 
výzkumu a výuky. Elektronický datový katalog založený na technologii NESSTAR je veřejně přístupný 

na internetových stránkách SDA (http://archiv.soc.cas.cz/) a obsahuje podrobnou dokumentaci 
datových souborů a aplikace pro přístup k datům, analýzu dat přes internet a pro transformace 

formátů a stahování dat. Dokumentace dat, frekvenční tabulky a další služby jsou volně přístupné 

bez registrace.  
Aktivity SDA v roce 2008 probíhaly ve všech hlavních oblastech činnosti: (a) akvizice a archivace dat, 

(b) datové služby pro badatelský výzkum a výuku: poskytování datových souborů, konzultace, přístup 
k analytickým publikacím, informační a datové zdroje, (c) podpora speciálních projektů: spolupráce 
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při organizaci českých šetření a zpracování dat v rámci mezinárodních programů International Social 
Survey Programme (ISSP).  

V roce 2008 navštívilo Web SDA 35 623 uživatelů mimo uživatele ze sítě SOÚ AV ČR, v.v.i. Pro účely 

samostatné práce s daty se nově zaregistrovalo 271 uživatelů. S využitím analytického programu SDA 
bylo provedeno 1751 tabulací, 165 datových souborů bylo poskytnuto uživatelům k využití na jejich 

pracovištích. Po celý rok 2008 byly českým i zahraničním uživatelům k dispozici internetové stránky 
archivu kvalitativních dat MEDARD, které jsou zaměřeny na poskytování informační a technické 

podpory pro kvalitativní sociální výzkum. 
Pokračovalo zapojení do mezinárodní spolupráce v rámci sítí CESSDA (Rada evropských 

sociálněvědních datových archivů, http://www.cessda.org/) a REGIO (Regionální organizace 

datových archivů). Implementace mezinárodního dokumentačního standardu DDI-DTD realizovaná v 
letech 2004—2007 umožnila zapojení do přípravné fáze budování evropské infrastruktury CESSDA ERI 

v rámci procesu realizace tzv. ESFRI Roadmap. Od 1. ledna 2008 je v 7. rámcovém programu za 
účasti SDA řešen projekt přípravné fáze CESSDA-PPP (http://www.cessda.org/project/). 

3.11.3. Sociologická knihovna 

Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., poskytuje výpůjční, bibliograficko-informační a reprografické služby 
registrovaným čtenářům a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. V roce 2008 využívalo 

služeb 848 registrovaných čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 3 364 uživatelů. Roční přírůstek se 
zvýšil oproti roku 2007 o 27 %, na 2 663 knih. Celkem je ve fondu 23 104 knihovních jednotek. 

Graf 3.2 — Struktura knižního přírůstku v roce 2008 

Nákup produkce ČR Nákup produkce zahraniční Výměna Dar

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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V roce 2008 knihovna rozšířila počet knih k absenčním výpůjčkám. Celkový počet výpůjček se zvýšil o 
23 % na 6017 ks. Poměr prezenčních a absenčních výpůjček je 3:4. 

 

Graf 3.3 — Výpůjčky v jednotlivých měsících — porovnání s r. 2007 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Graf 3.4 — Struktura výpůjček 

Prezenční Absenční Časopisy Meziknihovní

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 
Nadále trvá vysoký zájem o meziknihovní výpůjčky z naší knihovny. Spolupracujeme se 73 

knihovnami. Celkově bylo vyřízeno 301 požadavků na meziknihovní výpůjčku. 
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Graf 3.5 — Poskytované meziknihovní výpůjčky do jiných knihoven — porovnání s r. 2007 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 

Knihovna získala významný dar 700 knih z pozůstalosti dr. J. L. Porketa. Do katalogu knihovny byly 

zapsány všechny ročníky aktuálně odebíraných vědeckých časopisů. Zajišťujeme přístup do on-line 
databází EBSCO, JSTOR, PROQUEST a Web of Knowledge. Knihovna zveřejňuje on-line katalog na 

webových stránkách Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Ze stránek je rovněž přímý vstup do 
bibliografických i fulltextových databází. Měsíčně navštívilo web knihovny v průměru 927 uživatelů. 
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Graf 3.6 — Počet přístupů na web knihovny — porovnání s r. 2007 
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 
Pracovníci knihovny se aktivně zúčastnili Dne otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky, kde 

formou přednášek informovali studenty a odbornou veřejnost nejen o službách a fondu, ale také o 
vyhledávání v souborných katalozích a meziknihovním půjčování knih. Každoročně se seznamují s 

nejnovějšími trendy v oblasti elektronických zdrojů na konferenci Inforum. Na Setkání pracovníků 

humanitních knihoven byli účastníci seznámeni s informacemi o službách a výsledcích činnosti 
Knihovny SOÚ AV ČR, v.v.i., formou prezentace.  

V roce 2008 Knihovna Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., potvrdila dobrou pozici v síti 
specializovaných knihoven. Dokladem tohoto úspěchu je neustálý růst požadavků na meziknihovní 

výpůjční službu a nárůst celkového počtu výpůjček. 

3.11.4. Naše společnost — dlouhodobý výzkumný program Centra pro výzkum 
veřejného mínění 

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) SOÚ AV ČR, v.v.i., realizuje program pravidelných 

šetření veřejného mínění zaměřený na produkci informací určených široké veřejnosti a využitelných 
v badatelském výzkumu. V roce 2008 provedlo 10 omnibusových šetření výzkumného programu Naše 

společnost, který se zaměřuje na kontinuální sledování mínění české veřejnosti. Multitematická 
struktura projektu zahrnuje celou šíři otázek politických, ekonomických, hodnotových, obecně 

společenských atd. Výsledky průzkumů byly publikovány formou pravidelných tiskových zpráv a 
odborných statí, prezentovány na dvou tiskových konferencích, datové soubory jsou volně dostupné 
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v Sociologickém datovém archivu SOÚ AV ČR, v.v.i. Dále se CVVM podílelo např. na projektech 
Mediální výchova v současné české rodině (FSV UK), Svatba jako tradiční řešení rodinných vztahů 

(Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.), Kredibilita Českého statistického úřadu (ČSÚ), Postoje české 

veřejnosti k drogové problematice (Hungarian Civil Liberties Union). Pokračovala také mezinárodní 
spolupráce na společných výzkumných projektech v rámci CEORG (Central European Opinion 

Research Group). 

3.11.5. Národní kontaktní centrum — Ženy a věda (NKC) 

Centrum je projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu 

EUPRO. Projekt má za cíl přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na 
úrovni státní správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím 

působit na zavádění institucionálních změn na podporu rovných příležitostí a nepřímo na zlepšení 
postavení žen a mladých lidí ve vědě. Přímá podpora vědkyň probíhá jednak formou osobní asistence 

a jednak prostřednictvím seminářů a workshopů, které Centrum pravidelně pořádá. Na podporu 

začínajících vědců a vědkyň a studujících provozuje informační portál INFOMAT 
(http://www.nkc.cz). Centrum též zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti genderové rovnosti ve 

vědě a výzkumu, a to zejména vůči Evropské komise a dalším evropským partnerům. Centrum se též 
podílí na realizaci priorit a postupů MŠMT v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. V neposlední 

řadě centrum zajišťuje komunikaci o otázkách genderové rovnosti ve vědě a o postavení žen ve vědě 
směrem k veřejnosti, a to zejména účastí na Evropské noci vědců a na Týdnu vědy a techniky 

pořádaném AV ČR a prostřednictvím seminářů a přednášek.  

 
 

3.12. Popularizační aktivity 

Popularizační aktivity Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zahrnují především následující: 

• systematická publikace výsledků výzkumu veřejného mínění Centra pro výzkum veřejného 

mínění (CVVM), 

• vydávání sociologického webzinu SOCIOweb, 

• pořádání otevřených dveří a participace na popularizačních programech v rámci AV ČR, 

• pořádání tiskových konferencí, 

• organizace veřejně přístupných seminářů k projektům ústavu, 

• internetové stránky ústavu, 

• vydání publikací pro veřejnou popularizaci vědecké kariéry, 

• distribuce publikací, 

• spolupráce s médii. 

3.12.1. Systematická publikace výsledků výzkumu veřejného mínění CVVM 
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V rámci výzkumného programu kontinuálních šetření Naše společnost realizovaného oddělením CVVM 
je nejširší veřejnost pravidelně seznamována s výsledky výzkumů veřejného mínění. Za tímto účelem 

jsou vydávány tiskové zprávy k jednotlivým tématům výzkumů, časopis Naše společnost, publikovány 

širší studie a organizovány tiskové konference. Tiskové zprávy a studie časopisu Naše společnost jsou 
veřejně přístupné v on-line archivu CVVM (www.cvvm.cas.cz, http://www.soc.cas.cz/). K 

odběratelům patří zejména média, státní správa, studenti, analytici a výzkumníci v různých oborech 
i laická veřejnost.  

3.12.2. Sociologický webzin SOCIOweb 

SOÚ AV ČR, v.v.i., od roku 2002 vydává internetový časopis SOCIOweb (http://www.socioweb.cz), 
jehož cílem je přiblížit srozumitelnou formou problematiku sociálního výzkumu a jeho výsledky 

široké veřejnosti. Webzin je určen zejména pro studenty a novináře, středoškolským pedagogům 
slouží jako zdroj pro přípravu výuky humanitních předmětů, maturantům pro přijímací řízení na 

společenskovědních oborech VŠ, začínajícím vysokoškolským studentům sociologie a příbuzných 

specializací pro orientaci v oboru i novinářům a redaktorům v médiích v jejich každodenní práci. V r. 
2008 bylo publikováno 12 tematicky zaměřených čísel. 

3.12.3. Pořádání tiskových konferencí 

Ústav uspořádal několik tiskových konferencí ve spolupráci s Tiskovým odborem AV ČR. Dále byly 

pořádány konference a workshopy k zajímavým výsledkům výzkumu na půdě SOÚ AV ČR, v.v.i., na 

Akademii věd ČR, ve vile Lanna a na dalších místech. 

3.12.4. Internetové stránky ústavu 

Internetové stránky SOÚ AV ČR, v.v.i., (www.soc.cas.cz, http://sreview.soc.cas.cz, 
http://archiv.soc.cas.cz, http://www.cvvm.cas.cz, http://demografie.soc.cas.cz, 

http://zenyaveda.cz, http://studie.soc.cas.cz, http://publikace.soc.cas.cz), které slouží širokému 

okruhu českých a zahraničních uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti, jsou pravidelně 
aktualizovány, obsahují informace o ústavu, výzkumech, probíhajících konferencích a dalších 

aktivitách, o výsledcích a nabízejí řadu publikací a materiálů ke stažení. 
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3.12.5. Distribuce publikací 

Publikace vydávané v SOÚ AV ČR, v.v.i., jsou rozesílány veřejným knihovnám, vysokým školám, 
nevládním organizacím, vybraným výborům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, 

partnerským zahraničním vědeckým institucím a univerzitám a jsou distribuovány Tiskovým a 
edičním oddělením SOÚ AV ČR, v.v.i., a dalšími distribučními sítěmi. 

3.12.6. Spolupráce s médii 

Výzkumné informace z většiny projektů jsou k dispozici médiím. Systematickou spolupráci 
zprostředkovává Tiskové a ediční oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i. Řada pracovníků Sociologického ústavu 

AV ČR, v.v.i., pravidelně poskytuje médiím osobní konzultace a rozhovory, vystupuje v televizních a 
rozhlasových pořadech a přispívá do tisku. V roce 2008 pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, 

v.v.i., např. publikovali 80 článků v novinách a časopisech pro veřejnost. 

3.12.7. Semináře ústavu 

V r. 2008 ústav uspořádal dva cykly veřejně přístupných odborných seminářů a diskusí, které 

zaznamenaly příznivý ohlas a vysokou návštěvnost. Celkem bylo zorganizováno 10 seminářů a na 
jednom z nich vystoupil zahraniční host. Přehled seminářů: 

 

- Michael Smith: A Corruption Eruption? Making Inferences about Czech and Cross-National 
Corruption Trends through Media Analysis. 

- Lukáš Linek: Kdy vymře KSČM? 
- Natalie Simonová, Petr Soukup: Determinace přechodu na VŠ v různých sociálních skupinách. 

- Alena Heitlinger: Koncepce a metodologie knihy „Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští a 
slovenští židé po roce 1945.“ 

- Marta Kolářová, Kateřina Vojtíšková: Kvalitativní výzkum sociálních distancí. 

- Martina Mikeszová: Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení. 
- Natalie Simonová, Petr Soukup: Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po 

sametové revoluci v evropském kontextu. 
- Jiří Šafr, Julia Häuberer: Sociální distance — interakční přístup ke studiu stratifikace (ochota 

ke sdružování, homogenita a zdroje v sociální síti). 

- Zdenka Mansfeldová, Tomáš Lacina: 15 let parlamentního výzkumu v České republice. 
- Pat Lyons: The Impact and Legacy of the Prague Spring on Czech Public Opinion, 1968—2008. 

 

 



 66 

3.12.8. Den otevřených dveří 

V rámci Týdne vědy a techniky, který se konal od 3. do 9. listopadu 2008, uspořádal Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i., ve čtvrtek 6. listopadu 2008 od 9.00 do 17.00 hodin Den otevřených dveří. Pro 

návštěvníky byly uspořádány skupinové exkurze s navazující besedou. Přednášeli zástupci 
výzkumných oddělení, kteří zájemcům přiblížili tematické okruhy aktuálně řešených projektů. Kromě 

témat současného sociologického výzkumu byla v prostorách Sociologické knihovny připravena 
výstava publikací pracovníků ústavu a ve studovně se zájemci seznámili s nabídkou služeb 

Sociologické knihovny. 

 

 

 

4. PERSONÁLNÍ CHARAKTERISTIKA SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV 
ČR, v.v.i. 

4.1. Personální zabezpečení výzkumné činnosti 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl v roce 2008 v průměru 99 pracovníků. Při přepočtu fyzického 
počtu pracovníků na úvazek 1,00 činil v roce 2008 v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., průměrný 

přepočtený počet pracovníků 87,68.  

Pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., jsou zařazováni do kategorií a kvalifikačních stupňů 
v souladu s Kariérním řádem Akademie věd ČR a Vnitřním mzdovým předpisem Sociologického ústavu 

AV ČR, v.v.i.  
Podíl výzkumných pracovníků (data jsou dále uváděna v průměrném přepočteném počtu na 1,00 

úvazek) byl 57 %, tj. 50,02 atestovaných výzkumníků a 43 % ostatních pracovníků dále členěných na 
odborné pracovníky (30,3); infrastrukturní pracovníky zajišťující technickou a hospodářskou činnost 

(5,72) a pracovníky v dělnických profesích (1,64). Z toho 66 pracovníků tvořilo kmenový pilíř ústavu 

spjatý s výzkumným záměrem a 21,68 pracovníků bylo zaměstnáno v režimu přijetí na řešení 
projektů.  

Pracovníci zařazení v kategoriích vědecký pracovník a odborný vědecký pracovník VaV se dle 
Kariérního řádu na základě atestačních řízení řadí do kvalifikačních stupňů. Kategorie vědecký 

pracovník se dále člení na kvalifikační stupně vedoucí vědecký pracovník, vědecký pracovník, 

vědecký asistent a postdoktorand. Kategorie odborný pracovník VaV se člení na kvalifikační stupeň 
doktorand a odborný pracovník. 
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Graf 4.1 — Struktura pracovníků dle kategorií 
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Tabulka 4.1 — Struktura zaměstnanců Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle dosaženého 
kvalifikačního stupně dle Kariérního řádu 

Kvalifikační stupeň počet % 

Atestovaní pracovníci  50,02 57,0% 
5.  Vedoucí vědecký pracovník 5,9 6,7% 
4.  Vědecký pracovník 11,72 13,4% 
3b. Vědecký asistent 3,29 3,8% 
3a. Postdoktorand 7,93 9,0% 
2.  Doktorand 20,18 23,0% 
1.  Odborný pracovník VaV    1 1,1% 
Nepodléhající atestacím 37,66 43,0% 
5. Odborný pracovník — VŠ    22,55 25,7% 
4. Odborný pracovník — SŠ    7,75 8,9% 

3. Technicko-hospodářský pracovník 5,72 6,5% 
2. Dělnické profese 1,64 1,9% 
Celkem 87,68 100,0% 

 
Z pohledu věkové struktury je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., řazen mezi pracoviště s mladší 
věkovou strukturou. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., je 72,4 % pracovníků mladších 40 let (29,4 

% ve věku do 30 let, 43 % ve věku 31—40 let), 9,1 % tvoří pracovníci ve věku 41—50 let, 12,1 % 
pracovníci ve věku 51—60 let a 6,4 % pracovníci starší 60 let. Věková struktura, viz tabulka 4.2, je 

sledována v průměrném přepočteném počtu pracovníků podle věku a pohlaví.  
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Tabulka 4.2 — Věková struktura pracovníků podle věku a pohlaví 

Věková struktura věk do 30 let 31—40 41—50 51—60 nad 60 let celkem 

muži 9,20 15,65 1,00 5,65 2,60 34,10 

ženy 16,59 21,98 6,98 5,00 3,00 53,58 

celkem 25,79 37,66 7,98 10,65 5,60 87,68 

 
Ženy zaujímají v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., 61 %, muži 39 %. Největší zastoupení žen oproti 
mužům je ve věkové kategorii 41—50 let, kde ženy tvoří 87,5 % dané kategorie, následuje kategorie 

do 30 let, kde je zastoupení žen ve výši 64,3 %, naopak ve věkové kategorii 51—60 let tvoří muži 53 
%. 

 

Graf č. 4.2. Věková struktura pracovníků 
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5. HOSPODÁŘSKÉ POSTAVENÍ SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, 
v.v.i. 

Tato část výroční zprávy poskytuje finanční informace o skutečnostech, které jsou významné jak z 

hlediska posouzení hospodářského postavení instituce, tak z hlediska vývoje instituce a perspektivy 
rozvoje jednotlivých segmentů vědecké činnosti. 

5.1. Finanční zajištění vědecké činnosti v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. 

V roce 2008 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., provozoval hlavní činnost s rozpočtem 82 822 tis. Kč a 
výsledek hospodaření z této činnosti v roce 2008 činil 0,25 tis. Kč. 

 

Graf 5.1 — Struktura financování hlavní činnosti 
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Struktura financování činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla tvořena institucionální dotací 

na výzkumný záměr a dotací na činnost v celkové výši 36 957 tis. Kč, účelovou dotací poskytnutou na 
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řešení 31 projektů poskytovateli v ČR ve výši 28 889 tis. Kč, účelovou dotací ze zahraničí na řešení 9 
zahraničních projektů ve výši 8 153 tis. Kč a ostatními výnosy v celkové výši 8 823 tis. Kč (prodej 

publikací, zakázky hlavní činnosti, úroky, kursové výnosy, odpisy, použití fondů atd.). 

S ohledem na charakter činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla struktura financování 
tvořena z 44 % institucionální dotací na výzkumný záměr (36 957 tis. Kč), 45 % projektovou činností 

(37 042 tis. Kč) a 11 % ostatními výnosy. 

Graf 5.2 — Struktura financování dle charakteru činnosti 
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Projektová činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla v roce 2008 podpořena 40 projekty s 
účelovou dotací v celkové výši 37 042 tis. Kč a 1 projekt byl řešen bez finanční podpory (pozn.: dále 

v rozboru jsou sledovány projekty s finanční dotací). Hlavním poskytovatelem účelové dotace na 
řešení projektů v roce 2008 bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s poskytnutou 

dotací ve výši 9 419 tis. Kč na řešení 7 projektů, Grantová agentura ČR s dotací 8 645 tis. Kč (10 

projektů) a Evropská komise s dotací ve výši 8 153 tis. Kč na řešení 9 zahraničních projektů. Dále 
projektovou činnost podpořily Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které poskytlo dotaci ve výši 4 

636 tis. Kč na řešení 4 projektů, Grantová agentura AV ČR podpořila 7 projektů s dotací ve výši 3 912 
tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpořilo 2 projekty s celkovou dotací 1 692 tis. Kč a 

Akademie věd ČR podpořila 1 projekt v rámci programu Podpora projektů cíleného výzkumu s dotací 

ve výši 586 tis. Kč. 

 



 71 

Graf 5.3 — Struktura financování výzkumného záměru a projektové činnosti dle poskytovatelů 
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5.2. Hospodářský výsledek roku 2008 

Z hlediska struktury nákladů vynaložil Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., na hlavní činnost ústavu 
náklady v celkové výši 82 821,81 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 34 %, tj. 28 569,9 tis. Kč a 

osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění a ostatních sociálních nákladů) 66 %, tj. 
54 251,91 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2008 činil 

33 032,- Kč. Podrobnější struktura nákladů a výnosů včetně % vyjádření je uvedena níže v tabulce 
5.1. 

5.3. Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni  

V roce 2008 byl projednán a podepsán návrh Smlouvy na zřízení věcného břemene č. ev. 
33200/4658/08/5506 s PREdistribuce, a.s. Záměr zřízení úplatného věcného břemene k pozemku 

parc. č. 380/1, jehož je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., spoluvlastník se spoluvlastnickým podílem 

výši 1/3, byl schválen jak Dozorčí radou Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., tak i zřizovatelem 
Akademií věd. Úplatné věcné břemeno bylo stanoveno na základě znaleckého posudku. 
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Dne 21. 1. 2009 byla předložena PREdistribucí, a.s., k podpisu smlouva o zřízení úplatného věcného 
břemene. Po vyřízení schvalovací doložky ze strany zřizovatele Akademie věd budou splněny všechny 

podmínky pro podání návrhu na zápis do Katastru nemovitostí. 

 

Tabulka 5.1 — Hospodářský výsledek roku 2008 

Položka rozpočtu Celkem v tis. Kč. % 
501 - Spotřeba materiálu 3 454 4,17% 
502 - Spotřeba energie  466 0,56% 
503 - Spotřeba ostatních nesklad. dodávek 291 0,35% 
511 - Opravy a udržování 1 395 1,68% 
512 - Cestovné 2 957 3,57% 
513 - Náklady na reprezentaci 366 0,44% 
518 - Ostatní služby 14 552 17,57% 
521 - Mzdové náklady 39 924 48,20% 
524 - Zákonné sociální pojištění 12 377 14,94% 
527 - Zákonné sociální náklady 1 818 2,20% 
528 - Ostatní sociální náklady 133 0,16% 
531 - Daň silniční 3 0,00% 
538 - Ostatní daně a poplatky 1 0,00% 
542 - Ostatní pokuty a penále 10 0,01% 
545 - Kursové ztráty 368 0,44% 
549 - Jiné ostatní náklady 2 230 2,69% 
551 - Odpisy dlouh.nehmot.a hmot.majetku 2 477 2,99% 

Ná
kl
ad
y 

Celkem Náklady 82 822 100,00% 
601 - Tržby za vlastní výrobky 285 0,34% 
602 - Tržby z prodeje služeb 601 0,73% 
611 - Změna stavu - nedokončená zakázka 469 0,57% 
613 - Změna stavu zásob výrobků 460 0,56% 
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 0,01% 
644 - Úroky 164 0,20% 
645 - Kurzové zisky 343 0,41% 
648 - Zúčtování fondů 11 714 14,14% 
649 - Jiné ostatní výnosy 2 935 3,54% 
691 - Příspěvky a dotace  65 846 79,50% 

Vý
no
sy 

Celkem Výnosy 82 822 100,00% 
Hospodářský výsledek 0 0,00% 
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6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
AV ČR, v.v.i. 

a. Střednědobý výhled zapojení do evropského výzkumu 

Vzhledem k současnému vývoji v oblasti vědy a výzkumu se Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 

v průběhu roku 2008 stejně jako v roce 2007 zaměřil na vyšší zapojení do mezinárodních konsorcií 

v rámci prvních výzev 7. Rámcového programu Evropské komise a projednává s potenciálními 
partnery v ČR zapojení do Strukturálních fondů.  

b. Zajištění zdrojů pro výzkum 

Předpokládaný budoucí vývoj Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v dlouhodobém horizontu je silně 
závislý na současné přijaté Reformě vědy a výzkumu v České republice a na rozhodnutích zřizovatele 

— Akademie věd ČR. Příprava na reformní změny vychází z vědecké koncepce ústavu, která rozvoj 
sociologického poznání společenských jevů, procesů a mechanismů opírá o dlouhodobý úspěšný vývoj 

instituce zejména v oblastech, jako jsou: 

 

• růst vědecké kvalifikace pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.; 

• růst počtu vědeckých publikací a zvyšování jejich kvality; 

• průnik do evropských a mezinárodních vědeckých sítí; 

• dlouhodobá úspěšnost při získání podpory výzkumu a vysoká erudice všech fází projektové 

činnosti. 
 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v posledních letech udržuje poměr institucionálního financování — 

dotace na výzkumný záměr oproti své projektové činnosti a dalších aktivitách a výnosech v rámci 
hlavní činnosti v poměru cca 50:50, tedy získává průměrně z 50 % financování své činnosti z jiných 

zdrojů než dotací od zřizovatele. Tento dlouhodobý stav velmi pozitivně ovlivňuje rozvoj 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a umožňuje větší podporu mladých výzkumných pracovníků. 

 



 74 

Graf 6. 1 — Struktura financování v letech 1999—2008 
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7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 
V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

7.1. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vzhledem ke svému účelu veřejné výzkumné instituce zaměřené na 

oblast sociálního výzkumu nerealizuje přímou činnost v oblasti ochrany životního prostředí. 

Podporuje však ochranu životního prostředí nepřímou formou výzkumu veřejného mínění. Realizuje 
dlouhodobě pravidelná kontinuální šetření, která se otázkami ochrany životního prostředí zabývají. 

Základní výsledky publikované formou tiskových zpráv jsou volně dostupné na stránkách CVVM SOÚ 
AV ČR, v.v.i. Jsou pravidelně využívané médii, státní správou i ekologickými organizacemi, viz 

http://www.cvvm.cas.cz/. 

7.2. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 

a. Vlastnické vztahy 

Vedení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v letech 2006—2007 usilovalo o získání vlastnictví 

nemovitého majetku, budovy Jilská 1, ve kterém má své sídlo, nejprve do výlučného vlastnictví. 
Následně v návaznosti na probíhající jednání s ostatními institucemi, které mají v areálu Jilská–

Husova sídlo a vzhledem k rozhodnutí zřizovatele, byla navržena a realizována varianta ideálního 

spoluvlastnictví celého areálu Jilská-Husova. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., usiloval o získání 
nemovitého majetku pro zajištění odpovídajících standardů vybavenosti kancelářských prostor pro 

své zaměstnance a především pro zajištění rozvoje ústavu v příštích letech. 
Ke dni 1. 2. 2008 byl zapsán v Katastru nemovitostí spoluvlastnický podíl na nemovitém majetku 

Jilská–Husova ve výši spoluvlastnického podílu 1/3 v celkové hodnotě 65 410 861,72 Kč. 

b. Pracovní vztahy a odbory 

Pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zastupuje základní organizace Odborového svazu 

pracovníků vědy a výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Pracovněprávní podmínky 
pracovníků jsou ošetřeny Kolektivní smlouvou a Vnitřním mzdovým předpisem. 
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Příloha 1 – Zřizovací listina 
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Příloha 2 – Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2008 
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zprava auditora

o ov6ieni ridetni z6v6rky

za  rok  2008

Piijem ce zpriry: statutirni orgf n Sociologick6ho rlstavu AV CR, v. v. i.
ieditelka PhDr. Marie dermfkovri
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Nizev instituce: Sociologickf fstav AV C& v. v. i.
zaps6na: v rejstiiku veiejnfch vfzkumnfch instituci, vedendho Ministerstvem Skolstvi, mlfudeLe a tdlorn-ichovy

Sidlo: Jilski 36lll, Praha 1, 110 00

Pr6vni forma: veiej nrl vizkumnf instituce

16 instituce: 68378025

DIe instituce: c26837802s

Obdobi, za kter6

bylo ov6ieni provedeno: riietni rok 2008

piedm6t a u6el ov6ieni: roini rfrietni zixbrka z^ rok 2008 ve smyslu

ustanov eni zhkona E. 25412000 Sb., o auditorech
^ v souladu s Mezinirodnimi auditorskfmi
standardy a souvisejicimi aplikainimi
dolozkami Komory auditorri cesk6 republitry

2
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Tprlva nez6visl6ho auditora

Ovdiili jsme piiloZenou ridetnf zillrku veiejnd vfzkumnd instituce Sociologick6ho fstavu

av in, v. v. i., tj. rozvahu, vykaz zisku aarffiy a piilohu, sestaven6 dle vyhl65ky E. 50412002

Sb., ve zn6ni pora63Sich piedpist k 31.12.2008. PiiloZene vykazy jsou rovndZ obsahem vyrodni

zprfrvy irdetni j ednotky.

Za sestaveni irdetnf zhvlrky v souladu s deskymi udetnimi piedpisy a za vErnd zobrazeni

skutednostf v ni odpovid6 statut6rnf org6n veiejnd vlfzkumnd instituce Sociologickdho ristavu

AV eR, v. v. i. . Soud6sti t6to odpovddnosti je navrhnout, zavdst a zajistit vnitini kontroly

nad sestavov inim a vdrnym zobrazenim ridetni zildrky tak, aby neobsahovala vyznamne

nespr6vnosti zptisoben6 podvodem nebo chybog zvolit a uplatf,ovat vhodnd udetni metody a

prov6d6t dan6 situaci ridetni odhady.

NaSim rilohou je vydat na zirklad6 proveden6ho auditu vfrok k t6to tidetni z6vEtce. Audit jsme

provedli v roulud, se z6konem o auditorech a Mezintrodnfmi auditorskymi standardy a

souvisejfcimi aplikadnfmi doloZkami Komory auditorri eeskd republiky. V souladu s tEmito

piedpisy jsme povinni dodrZovat etickd normy a pl6novat a prov6d6t audit tak, abychom zfskali

pf i-ef"trou j i stotu , Le udetni zhvdrka neobsahuj e vyznamn6 nespr6vnosti .

Audit zahrnuje provedeni auditorsk;fch postupti, jejichZ cilem je ziskat dfikaznf informace

o d6stk6 ch a skutednostech uvedenych v ridetni zitvErce. VybEr auditorskych postupfi z6visi

na posogzeni auditora, vdetnd posouzeni rizikvyznamn6 nesprdvnosti fdajfi uvedenych v ridetni

zaidrce zptsobene podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocov6ni tEchto rizik auditor piihlddne

k vnitinfm kontrol6m, kter6 jsou relevantni pro sestaveni a vdrn6 zobrazeni tidetni zfwdrky.

Cflem posouzeni vnitinich kontrol je navrhnout vhodnd auditorsk6 postupy, nikoli vyj6diit se

k irdinnosti vnitinich kontrol. Audit zahrnuj e teL posouzeni vhodnosti pouZitych irdetnfch metod'

piimdienosti ridetnfch odhadri proveden;ich vedenim a d6le posouzeni celkov6 ptezentace tidetnf

zixdrky.

Domniv6me Se, Le dtikazni informace, kterd jsme ziskali, jsou dostatednd a vhodn6, aby

poskytovaly piimdieny zilklad pro vyj6dienf vyroku auditora.

Auditorsk5 licence a. L96
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Podle na5eho nhzoru riietni zhvilrka pod5v6 v6rnf ^ poctivf obraz
aktiv, pasiv a finanini situace veiejn6 vf'zkumn6 instituce

Sociologick6ho ristavu AV dR, v. v. i. k 3\. 12. 2008 a vfsledkfi jejiho

hospodaieni za rok2008 v souladu s ieskjmi riietnimi piedpisy.

Ing. Pavla C i s a i o v 6, CSc., auditor

Ing. Lenka K I i m o v a asistentka auditora
Ing. Anna M e n h a r t o v 6, asistentka auditora

Y Praze dne 15. dubna 2009

Pifloha:

.  R o z v a h a  s e s t a v e n a  d l e  v y h l  .  S O q  /  2 0 0 2  S b  -  v e  z n 6 n l  p o z d 6 j  5 1 c h
^ i a A n i 5 f i  k  3 1 . 1 2 . 2 0 0 8l J I  s \ l l r -

o  V y k a z  z i s k u  a  z t r A L y  s e s t a v e n y  d I e  v y h I .  5 0 4  / 2 0 C 2  S b .  ,

v e  z n d n i  p o z d 6 j S l c h  p i e d p i s r i  k  3 1 . 1 2 . 2 0 0 8

.  p f  l l o h a  k  u d e t n i  z 5 , v 6 r c e  s e s t a v e n a  d l e  v y h l  .  5 0 4  /  2 0 0 2  S b  -  '

v e  z n 6 n 1  p o z d 6 j S l c h  p i e d p i s r i  k  3 1 . 1 2 . 2 0 0 8

Auditorsk6 licence a. 196
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Ziizovatel: Akademie v6d eR

Sidlo.
re:

Rozvaha
(v tis. Kc)

sestavena dle vyhl. 50412002 Sb., ve zn6nl pozdtij5ich piedpisCr
k  31 .12 .2009

Sociologickf ristav eV e R, v.v.i.
Ji lska 1, 110 00 Praha 1
68378025

N6zev SU dis.

red.
Stav

k  1 .1 .08 k 31.12.0t

A Dlouhodob'9 majetek celkem 6 520 69 586
f . Dlouhodobf nehmotnf majetek celkem 1 1 3 254 3 254

1 . Nehmotn6 vfsledky vfzkumu a vrivoje 0 1 2 2 0 0
2 Software 0 1 3 3 2 39L 2 391
3 Ocenitelnd prdva 0 1 4 4 0 0
4 Drobnri dlouhodob,i nehmotnri majetek 0 1 8 5 863 863
5 . Ostatni dlouhodobV nehmotnf majetek 0 1 9 6 0 0
6 . Nedokonden*i dlouhodobf nehmotny majetek 041 7 0 0
7 . Poskytnut6 zdlohy na dl.nehmotnV majetek 0 5 1 B 0 0

II . Dlouhodobf hmotn'i majetek celkem o2+o3 9 30 s79 96 733
1 Pozemky 0 3 1 1 0 1 056 34 644

2 UmEleckd dila, piedm6ty, sblrky 032 1 1 0 0
3 Stavby 0 2 1 T2 2 597 33 997
4 . Samostatn6 movit6 v6ci a soubory movitrich v6ci o22 1 3 1 8  8 9 1 20 097
5 . Pdstitelsk6 celky trvalfch porostE 025 L4 0 0
5 . Zdkladni stddo a taZnd zviFata 026 1 5 0 0
7 . Drobnf dlouhodobV hmotn,i majetek 028 1 6 8 035 7 907
8 . Ostatni dlouhodobri hmotnf majetek o29 L 7 0 0
9 . NedokondenV dlouhodobV hmotnf majetek 042 1 B 0 88
1 0 . Poskvtnutd zdlohy na dlouhodobV hmotnV maietek 052 1 9 0 0

I I I . Dlouhodob'i f inanEni majetek celkem 6 20 o o
1 Podily v ovli idanfch a i izenfch osobdch 061 2 L 0 0
2 Podily v osobdch pod podstatnfm vlivem o62 22 0 0
3 . Dluhov6 cenn6 papiry 063 23 0 0
4 Pfjefy organizadnim sloZkdm 066 24 0 0
5 Ostatni dlouhodob6 pfi jdfy o67 25 _ _0,

0
0

6 Ostatnl dlouhodobf f inandni majetek 069 26 0
7 . PoiizovanV dlouhodobri f inandni maietek 043 27 0 0

IV OprSvky k dlouhodob6mu majetku celkem 0 7 - 0 8 28 -27 3L3 -30 401
1 . Oprdvky k nehm. vlisledk&m vyzkumu a vfvoje 072 29 0 0
2 . Opr5vky k softwaru 073 30 -2 24L -2 352
3 . Opriivky k ocenitelnfm prdvfim 074 3 1 0 0
4 . Oprdvky k drobn6mu dl.nehmotn6mu majetku 078 3 2 -863 -863

5 . Opr5vky k ostatnimu dl.nehmotn6mu majetku 079 3 3 0 0
6 . Oprdvky ke stavbdm 081 34 -1  008 -2  158
7 Oprdvky k sam. mov. vdcem a souborfim mov. vdci 082 3 5 - 1 5 166 -L7 LzT
8 Opr6vky k p6stitelsk,im celkfim trval,ich porostfi 085 36 0 0
9 Opriivky k ziikladnimu stddu a tainfm zvliatfim 086 3 7 0 0
1 0 . OprSvky k drobn6mu dl.hmotndmu majetku OBB 3B -8 035 -7 907
1 1 . Oprdvky k ostatnimu dl.hmotndmu majetku 089 3 9 0 0



B. Kriitkodobf majetek celkem 4A 26 462 21 099

I. Z6soby celkem 1 1 - 1 3 4 L 257 1 186

1 . Materi t i l  na sklad6 tL2 42 0 0

2 . Materidl na cest6 1 1 1 , 1 1 9 43 o 0

3 . Nedokoneen5 vyroba t2t 44 0 469

4 . Polotova ry vlastn I vri roby 122 45 0 0

5 . Vfrobky 123 46 257 7 L 7

6 . ZviYata L24 47 0 0

7 Zbo\i na skladE a v prodejndch t32 48 0 0

I Zbo2i na cestd 1 3 1 , 1 3 949 0 0

9 Poskytnut6 z6lohy na z6soby 50 0 0

I I . PohledSvky celkem 31-39 5 1 857 1  158

1 . OdbEratel6 3 1 1 52 394 1 1 5

2 . Smdnky k inkasu 3L2 53 0 0

3 . Pohleddvky za eskontovan6 cenn6 papiry 3 1 3 54 0 0

4 Poskytnut6 provozni zdlohy 3L4 5 5 1 1 8 LT2

5 Ostatni pohleddvky 3 1 6 56 0 0

6 Pohleddvky z a zam6stnanci 3 3 5 57 94 1 5 8

7 Pohleddvky z institucemi soc. zabezpedeni a VZP 336 58 0 0

8 . Dai z pti jm& 34L 59 0 0

9 . OstatnI piime dand 342 60 0 0

1 0 . Daf, z pFidane hodnoty 343 6 1 245 773

1 1 . Ostatni dan6 a poplatky 345 62 0 0

L2. Ndroky na dotace a ost. zridt. se stdtnim rozpodtem 346 63 0 0

1 3 . Niiroky na dotace a ost. zridt. s rozpodtem org. USC X 64 0 0

L 4 Pohled6vky za frdastnlky sdruZeni 358 6 5 0 0

1 5 Pohleddvky z pevnfch terminov,ich operaci 373 66 0 0

1 6 Pohleddvky z vydanfch dluhopisf i 375 67 0

L 7 Jin6 pohleddvky 378 68 6

1 8 Dohadnd fity aktivni 388 69 0 0

1 9 . Opravni l  poloZka k pohleddvkdm 3 9 1 70 0 0

III . Krdtkodobf finanini majetek celkem 2 L - 2 6 7 L 24 553 18 020

1 . Pokladna 2t7 72 3 5 40

2 . Ceniny 2L2 73 0 0

3 . Odty v bankdch 22L 74 2 4  5 1 8 17 980

4 Majetkovd cennd papiry k obchodovani 2 5 1 7 5 0 0

5 Dluhov6 cenn6 paplry k obchodoviini 253 76 0 0

6 OstatnI cenn6 papiry 256 78 0 0

7 Poiizovan;i kr6tkodobli finaninI majetek 259 79 0 0

8 Penfze na cestd 262 80 0 0

rv. JinS aktiva celkem 38 8 1 795 735

1 . Ndklady piiStich obdobi 3 8 1 82 794 735

2. Pifjmy piiStich obdobf 385 83 0 0

3 . Kurzov6 rozdily aktivnl 386 84 1 0

A+B Aktiva celkem 85 32 9A2 90 68s



A Vlastni zdroie celkem 86 29 497 85 809

I . Jmdni celkem 90-92 87 29 460 85 809
1 . V las tn i jmEni 901 8B 6 900 _ s2*201

L5 8422 . Fondy 9 1 89 22 560
Soci5lnl fond 9t2 673 677

- Rezervni fond 9L4 2 857 2 893
Fond ridelov6 urdenfch prostiedk& 9 1 5 7 234 L L64
Fond reprodukce majetku 9 1 6 L L  7 9 7 1 1  1 0 8

3 . Oceiovact rozdilv z piecen6ni majetku a zdvazkfi 920 90 0 0
I I . Vfsledek hospodateni celkem 93-96 9 1 37 0

1 . Udet vrisledku hospodaieni 963 92 0 0
2 . V,isledek hospodaienI ve schvalovacim iizeni 9 3 1 93 37 0
3 . NerozddlenV zisk, neuhrazend ztri i ta minulVch let 932 94 o 0

B. Cizi zdroie celkem 95 3 485 4 876
I . Rezervy celkem 94 96 o o

1 Rezervy 941 97 0 0
II. Dlouhodob6 z5v azky cel kem 3 8 , 9 5 98 o o

1 Dlouhodob6 bankovni 0v6ry 9 5 1 99 0 0
2 . Vydan6 dluhopisy 953 100 0 0
3 . Z6vazky z pron6jmu 954 1 0 1 0 0
4 . Pti jatd dlouhodob6 zdlohy 955 r02 0 0
5 . Dlouhodob6 sm6nky k 0hrad6 958 103 0 0
5 . Dohadn6 0dty pasivni 387 LO4 0 0
7 . Ostatn I d lou hodob 6 z6v azkv 959 1 0 5 0 0

II I . Kr6tkodob6 zfvazky cel kem 28, 32-3 106 3 485 4 862
1 . Dodavatel6 327 L 0 7 273 788
2 . Sm6nky k 0hrad6 322 1 0 8 0 0
3 . Pii jat6 zdlohy 324 109 0 0
4 Ostatnf zfvazky 325 1 1 0 0 0
5 Zam6stnanci 3 3 1 1 1 1 L4 1
6 Ostatni zdvazky vfdi zamdstnancfim 333 LL2 1 2 t63
7 . Zfvazky k institucfm soci6lniho zabezpedeni aYZP 336 1 1 3 1 002 1  3 1 9
B . Dafi z piijmf 34L 1 1 4 0 0
9 . Ostatni ptlmd danE 342 1 1 5 357 4 1 5
1 0 . Dafi z piidand hodnoty 343 1 1 6 0 0
1 1 Ostatni dan,i a poplatky 345 t L 7 0 0
L 2 T6vazky ze vztahu k stdtnimu rozpodtu 347 1 1 8 6 90
1 3 Z6vazky ze vztahu k rozpodtu USC X 1 1 9 o 0
L 4 Zdvazky z upsanfch nespl. cennfch papir8 a podilE 367 120 0 0
1 5 Z6vazky k frdastnikfim sdruZeni 368 L2t 0 0
1 6 Zfvazky z pevnych terminovlich operaci a opci 373 r22 0 0
L 7 Jin6 zdvazky 379 L23 L 749 t 4
1 8 Kratkodob6 bankovni rivdry 281 L24 0 0
1 9 . Eskontnl rjrvdry 282 1 2 5 0 0
20. Vydand kratkodob6 dluhopisy 283 L26 0 0
2 L . Vlastnf  d luhopisy 284 L27 0 0
22. Dohadn6 fdty pasivni 389 L28 B3 72
23. Ostatni krStkodob6 finandni vVpomoci 289 r29 0 0

IV. JinS pasiva celkem 38 1 3 0 o L4
1 . V'idaje pii5tich obdobf 383 1 3 1 0 0
2 . Vfnosy piiStich obdobi 384 t32 0 10
3 . Kurzov6 rozdllv pasivni 387 1 3 3 o 4

A+B Pasiva celkem L34 32 942 90 68s
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Piedm6t dinnosti: VaV

Rozvahovr i  den: 31.12.2008

Datum sestaven[:  9.2.2009

Odes ldno dne:  19 .2 .2009

t;n*r^'/
ing. Petra Broskevicova
sestavi la

PhDr. Marie dermdkovri
Feditelka



Ziizovatel: Akademie v6d CR

Y{kaz zisku a ztrStY
(v tis. Kc)

sestaveni dle vyhl. 50412002 Sb., ve zn6ni pozdrij5ich

k  31 .12 .2008

Sociologickf ristav AV e R, v.v.i.
Ji lsk6 1, 110 00 Praha 1
68378025

piedpisu
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N6zev

ukazatele SU

crs. Cinnost

r6d. hlavni hospodiisk6

1 2

A. NSk ladv 1 a2 422 o
I . SpotFebovan6 n5kupy celkem 50 2 4 2LL o

1 SpotFeba materiSlu 5 0 1 3 3 454 0

2 . SpotFeba energie 502 4 466 0

3 . SpotFeba ostatnlch neskladovatelnfch doddvek 503 5 29L 0

4 . Prodan6 zboli 504 6 0 0

I I . Sluiby celkem 5 1 7 L9 270 o
5 Opravy a udrZovdni 5 1 1 B 1 395 0

6 Cestovn6 5L2 9 2 957 0

7 Ndklady na reprezentaci 5 1 3 1 0 366 0

B Ostatni sluibv 5 rB 1 1 14 552 0

I I I . Osobni n6klady celkem 5 2 L 2 54 252 o
9 . Mzdov6 ndklady 52L 1 3 39 924 0

1 0 ZSkonn6 sociSlnf poj iSt6ni 524 t4 t 2  3 7 7 0

1 1 Ostatni sociSlnf poj iSt6ni s25 1 5 0 0

L2 ZSkonn6 sociSln i  n6k lady 527 1 6 1  B 1 B 0

1 3 OstatnI sociSlni ndklady 528 L 7 1 3 3 0

rv. Dan6 a poplatky celkem \ 53 18 4 o
L 4 . Dafr  s i ln idnf 5 3 1 19 3 0

1 5 . Dail z nemovitosti 532 20 0 0

1 6 . Ostatni dan6 a poplatky 538 2 L 1 0

v. Ostatni nSklady celkem 54 22 2 608 o
t 7 Smluvnl pokuty a r iroky z prodleni 541 23 0 0

1 B Ostatni pokuty a pendle 542 24 1 0 0

1 9 Odpis nedobytne pq!lqqi 543 25 0 0

20. Uroky 544 26 0 0

2 L . Kurzov6 ztrdty 545 27 368 0

22 . Dary 546 28 0 0

23. Manka a Skody 548 29 0 0

24 Jin6 ostatnf  ndklady 549 30 2 230 0

vr. Odpisy, prodan'i majetek, Worba rezerv a
opr.poloiek celkem

55 3 1 2 477 o

25.
Odpisy d louhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho
maietku

5 5 1 32 2 477 0

26. Z&statkovd cena prodan6ho DNM a DHM 552 33 0 0
27 . Prodan6 cenn6 papiry a podi ly 553 34 0 0
28 Prodany mater id l 554 3 5 0 0

29 Tvorba rezerv 556 36 0 0

30 . Tvorba opravnrlch poloiek 559 3 7 0 0

VIII. Dafi z pii jm8 celkem 59 38 o o
3 3 . Dodatedn6 odvody dan6 z pt i jmf 595 39 0 0



lezev sU
ukazatele

c ls . Cinnost
r5d. hlavni hospod6iski

1 2

B. VVnosy 1 82 A22 o

I . Tribt za vtastd 60 2 886 o

1 TrZby za vlastMvYlL 6 0 1 3 4gj U

2 Triba z prodeje sluZeb 602 4 b u l U

3 TrZba za proda n6 zboli 604 5 0 U

I I .
Zm6ny stavu vnitroorganlzacnlcn zasoD

celkem
6 1 6 929 o

4 Zm6na stavu zdsob nedokondend vfroby 6 1 1 7 469 U

5 2m6;-tstavu zdsob polotovar& 6L2 B o U

6 Zm6na stavu zdsob vVrobkil 6 1 3 9 460 U

7 . Zm6na stavu zvi iat 6 1 4 1 0 0 0

I I I . Aktivace celkem 62 1 1 o o
B . Aktivace materiSlu a zboli 62L L2 0 U

9 . Aktivace vnitroorga nizadn ich slqzgq 622 t 3 U U

1 0 Aktivace dlouhodob6ho nehmotn6ho majetku 623 t4 0 U

1 1 Aktivace dlouhodob6ho hmotn6ho majetku 624 1 5 0 0

rv. Ostatni v'inosy celkem 64 16 ls 191 o
T2 Smluvni pokuty a frrokY z Prodleni 641 L 7 5 U

1 3 Ostatni pokuty a pen6le ___ 642 1B __0 U

t4 Pl atby za 94 eP_g_? ng_Pgryg$Yly- 643 19

1 5 Uroky 644 20 1b4 U

1 6 Kurzov6 zisky 645 2 L 343 U

L 7 zridtoG;T fondfr 648 zz L L  7 L 4 o

TB lin6 ostatni v'inosy 649 23 2 93s U

v. Triby z prodeje majetkur zuct.rezerv a oprav'
poloZek celke$-

65 24 o o

1 9 TrZby z prodeje DNM a DHM 6 5 1 25 U U

20. Os-L"jilE 653 26 0 U

2t. Tiiby z prodeje qqteriSlu 654 2 7 U U

22. Vri n osy rlre$ggqQg! o !!9!!!t9-!!ql9l&- 6 5 5 2A U U

) a 7fi(fov{ni rezerv 656 29 U U

24 Vfnosy z dlouhodobe[qliryniniho majetku - 657 30 0 0

25. Z[rdtovSni opravn]ich poloZek 659 3 1 0 U

VII. Provozni dotace celkem 69 3 2 65 846 o
29 ProvoznI dotace 691 3 3 65  U4b U

c. [VsteOek hospodaieni pied zdan6nim 34 o o
34. Dah;  pf i im& 591 3s 0 0

D. WsieaekhospoO@ 36 o o
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Piedm6t dinnosti :

Rozvahov,i  den:

VaV

3 1 .  1  2 .2008

Datum sestaveni :  9 .2.2009

OdeslSno dne:  L9.2.2009
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A. Popis rriietni jednotkY

Udetnf jednotka:

Sfdlo:

Ii:

DIC:

Pr6vnf forma:

Rozvahovy den:

Sestavil irdetnf z6v6rku:

Datum sestavenf:

Statut6rni z6stuPci a radY:

Reditelka:

Dozordi rada:

Rada SOU:

Udel vzniku:

Udelem ziizeni Sociologick6ho
soci6lnich vdd a uskutedilov6ni
aplikace.

Piiloha k riietn i zhv6rce 2008

Sociologickf rlstav AV CR' v.v.i.

Jilsk6 1, 110 00 Praha 1

683 78 025

c2683 78 025

veiejn6 qizkumn6 instituce (v.v.i.)

31.12.2008

Ing. Petra Broskevidov6

9. 2. 2009

PhDr. Marie derm6kov6

doc. PhDr. Radomir Vldek, CSc., piedseda

JUDr. Michal Illner, mistopiedseda
Ing. Martin Kupka, CSc.
RNDr. Hana Sychrov6, DrSc.
prof. RNDr. Jiii Zlatu5ka, CSc.

PhDr. Marie ierm6kov6, piedsedkynd

interni ilenovd RadY
RNDr. Tom65 Kosteleck;f, CSc.

Mgr. Jindiich Krejdi, Ph.D.
PhDr. Tom65 Lebeda, Ph.D.
Mgr. Marcela Linkov6
PhDr. ZdenkaMansfeldov6, CSc.

PhDr. Hana Maiikov6
Mgr. et Mgr. Kl6ra Plecit6, Ph.D.

doc. Milan Tudek, CSc.
PhDr. Jiii VinoPal, Ph.D.

externf ilenovd RadY
doc. PhDr. Jiif Buri6nek, CSc.
doc. RNDr. Du5an Drbohlav, CSc.
prof. PhDr. Ing. VEra Majerov6, CSc.

doc. Ing. Daniel Mi.inich, Ph.D.

doc. PhDr. Jiii Subrt, CSc.

irstavu AV iR, v.v.i., je uskutedflov6nf v6deck6ho qizkumu v oblasti

qfzkumu veiejneho min6ni , vyuLivfuni a Siienf jejich qisledkri a jejich



C.

Piedmdt dinnostr:

Piedm6tem hlavni dinnosti Sociologick6ho tstavu AV eR, v.v.i., je zi.kladnf i aplikovany soci6lnd-vddni
qfzkum a vfzkum veiejn6ho mfndnf podporovany zejmena z veiejn;ich prostiedkt, zaji5t'ov6ni
infrastruktury tohoto vyzkumu, zpracov6nf dat a sluZby datov6ho archivu, poradensk6 dinnost v oblasti
soci6lnich vdd a vydavatelsk6 a nakladatelsk6 dinnost (vyd6v6ni knih a periodick;ich i neperiodickych
pubtikacf, jejichZ obsahem jsou v'-isledky spoledenskovddniho vyzkumu). Sociologicky fistav AV eR,
v.v.i., v r6mci piedmdtu sv6 hlavnf dinnosti piispfv6 ke zqi5eni frovn6 pozn6nf a vzddlanosti v oblasti
sociiilnfch vEd, k vyuZiti qisledkri soci6lnd-vddniho vyzkumu, ziskfwil zpracoviry6 a roz5iiuje vddeck6
informace. Poskytuje vddeck6 posudky, stanoviska a doporudenf, rowyi mezin6rodni spolupr6ci, vdetnd
spoledn6ho vyzkumu se zahranidnfmi partnery, Wmdnu vddeck;fch poznatkti a piipravu spoledn;ich
publikaci, piijim6 a vysil6 st6Zisty. Organizuje a poiild6 vddeck6 setk6ni, konference, seminiiie, kurzy a
dat5i odborn6 akce, vdetn6 mezin6rodn(ch. Ukoly realizuje samostatnd i ve spolupr6ci s vysoklimi
Skolami a dal5imi vddeckymi a odborn;imi institucemi veiejn6ho i soukrom6ho sektoru (tuzernskymi i
zahranidnimi). Ve spolupr6ci s vyso(imi Skolami uskutediluje doktorsk6 studijni programy a vychov6v6
vddeck6 pracovnfky.

B. Zlizovatel a vznik

Ziizovatelem Sociologickdho irstavu AV eR, v.v.i., je Akademie vdd iR. Sociologickli ristav AV
CR, v.v.i.,vznikl ke dni l. 1. 2007 na z6klad6 zdkona d. 35112005 Sb., o veiejniich qfzkumnlich
institucich.

Uietni informace:

Ui.t tr f  obdobi: l .  1. 2008 - 31. 12.2008

PouZit6 riietni metody a zrisady riietnictvi
Sociologicki.i ristav AV CR, v.v.i., v roce 2008 zpracoval irdetni zfv6rku v souladu se z6konem d.
56311991 Sb., o ridetnictui, ve zndni pozddjSich dodatkt a v souladu s vyhl65kou (.50412002 Sb.,
kterou se prov6ddji n6kter6 ustanoveni zirkona(,.56311991 Sb., o frdetnictvi, ve znlni pozd6j5ich
piedpisfr, pro ridetni jednotky, u kterlich hlavnfm piedmdtem dinnosti nenf podnik6nf, pokud
fdtuji v soustavd podvojn6ho ridetnictvf v platn6m zndni.
Udetnictvi respektuje obecn6 udetnf zisady, piedev5im zisadu o oceilov6ni majetku historickjmi
cenami, z6sadu ridtovSni ve vdcn6 a dasov6 souvislosti, z6sadu opatmosti a piedpoklad o
schopnosti fdetnf jednotky pokradovat ve svych aktivit6ch. Udaje v t6to fidetnf zivdrce jsou
vyj6dieny v tisicfch korun6ch desklich (tis. Kd).

zpfisoby zpracovdni riietnich zfznamri
Sociologickf ustav AV eR, v.v.i., vyuLivit pro zpracov6ni finandniho ridetnictvi informadnE
ekonomick! syst6m iFis spolednosti BBM a pro zpracovfinf mzdov6ho irdetnictvi mzdovy systdm
spolednosti Elanor Global.

zprisoby a mista rischovy rfiietnich zi.znamtr
Udetnf zinnamy jsou ziiohovirny v elektronickd verzi na zitklad6 servisnf smlouvy uzavien6 se
Stiediskem spolednych dinnostf AV CR, v. v. i., soudasnd Sociologicky ustav AV CR, v.v.i.,
uschov6v6 ridetni zinnamy v ti5tdnd podob6, kterd archivuje v souladu se z6konem o irdetnictvi
v platndm zndni.

zprlsoby ocefiovini a odpisovini, pokud je jejich znalost vyznamni pro posouzeni finanini,
majetkov6 situace a vfsledku hospodaienf fietni jednotky, odchylky od riietnich metod
podle $ 7 odst. 5 zrikona s uvedenim vlivu na majetek a zixazky, trr finanini situaci a
vfsledek hospodaieni riietni jednotky 

)



Sociologicky ustav AV iR, v.v.i., odpisuje metodou line6rnich rovnomErnych irdetnfch odpisti.

V;lSe odpisu je stanovenavnitinf sm6rnicf. Prvni odpis je realizov6n niisledujici m6sfc po mdsici,

ve kter6m byl majetek zaveden do fidetnictvi.

Nakoupen;i dlouhodoby hmotn;i a nehmotnf majetek je ocendn poiizovaci cenou sniZenou o

opr6vky, bezirplatnf pievod majetkov;fch pr6v je ocendn cenou reprodukdni na zikladd

znaleckych posudkti sniZenou o opr6vky.

. zprisob tvorby a vf5i opravnj'ch poloZek a rezew z^ uzaviran6 riietni obdobf
V roce 2008 Sociologickj ustav AV CR, v.v.i., netvoiil opravn6 poloZky a rezervy.

D. Vfznamn6 udilosti, kter6 se staly mezi rozvahovj'm dnem a okamZikem sestaveni riietni
zrlv6rky podle $ 19 odst. 5 zrikona

Mezi rozvahovym dnem a okamZikem sestaveni ridetni zdvlrky podle $ l9 odst. 5 zilkona nedoilo
k vifznamnd ud6losti.

E. Zprisoby oceilovdni pouiit6 pro poloiky aktiv a zhvazkit

K 31 . 12.2008 byl proveden piepodet aktiv azirvazkttv cizi mdnd (EUR) v kursu k rozvahov6mu dni
vyhla5ovan6mu CNB * 26,930. K 3 l. 12. 2008 byla evidov6na pohleddvka d. 8l I 0000 44 v celkov6

vy5i 4 046 EUR. Kursovy rozdil pasivni dinil k rozvahov6mu dni 4 167,38 Kd.

F. Nfzev jinfch rflietnich jednotek, v nichZ riietni jednotka sama nebo prostFednictvim tieti osoby

fiednajicf jejim jm6nem a na jejf riiet) drii podil, tento podil mfrZe byt i v podobd drZeni'ch

akcii, s uvedenim vj'Se tohoto podilu, u akcii s uvedenim poitu, jmenovit6 hodnoty a druhu

tdchto akcii, jakoi i vf5e zikladniho kapitiilu, vlastniho jmini, fondri a zisku nebo ztr{fiy tilto
jin6 rfiietni jednotky za minul6 obdobf

Sociologick! ristav AV CR, v.v.i., nedrliLidny podfl v jak6koliv podob6.

G. Piehled splatnj'ch zivazkri:

Sociologick;f ristav AV iR, v.v.i., neeviduje k 31.12.2008 Lhdne splatn6 zilvazky iSSZ na pojistn6,

na soci6lni zabezpedeni a piispdvek na st6tni politiku zamdstnanosti, zdravotnim poji5t'ovn6rn na

veiejnd zdravotnf poji5t6ni, ani nem6 L6dnd evidovan6 dailove nedoplatky u pifslu5n;ich finandnich
org6nfi.

H. Poiet a jmenovitrl hodnota akcii nebo podihi, nebo nemaji-li jmenovitou hodnotu, informace o
jejich ocenEnf

Sociologick;i irstav AV eR, v.v.i., v roce 2008 neeviduje Lhdnd akcie di podily.

L Cenn6 papiry a dluhopisy:

. majetkov6 cenn6 papiry
Sociologicky ristav AV eR, v.v.i., nehospodaii s Z6dnlfmi majetkovymi cennymi papiry.

. vym6niteln6 a prioritni dluhopisy
Sociologic[i irstav AV eR, v.v.i., nehospodaii s Zfdn;irni vymdniteln;imi a prioritnirni dluhopisy.

:t



Rozbor dle kateeorii

J. C,lstXy dluin6, kter6 vznikly v dan6m riietnim obdobi a zbytkovrl doba jejich splatnosti k
rozvahov6mu dni piesahuje 5let

Sociologickii irstav AV eR, v.v.i., neeviduj e Lhdne dluZnd d6stky, kter6 vznikly v dan6m ridetnfrn
obdobf a zbytkov6 doba jejich splatnosti k rozvahov6mu dni piesahuje 5 let.

Pozndmka:
Sociologicky ustav'AV iR, v.v.i., eviduje pohled6vky po 180 dnech splatnosti ve WSi 2 816,50 Kd
fa d.  814000036.

K. Celkovri vy5e finaninich nebo jinfch zfvazkfi, kter6 nejsou obsaZeny v rozvaze (bilanci)

Sociologicky irstav AV iR, v.v.i., nem6 Lildnd finandnf nebo jine zhvazky neobsaZen6 v rozvaze
v roce 2008.

L. Vj'sledek hospodaieni v ilen6ni podle hlavnf a hospod:iisk6 iinnosti a pro riiely dan6 z piijmri

V roce 2008 Sociologick;f ustav AV eR, v.v.i., provozoval hlavnf dinnost a vysledek hospodaieni

ztdto dinnosti v roce 2008 dini 251,78 Ki.

M. Poiet pracovnikri

. prrimdrnf piepoitenf poiet pracovnikfi v ilenEnf podle kategorii,
Sociologicky ustav AV eR, v.v.i., v roce 2008 eviduje 87,7 prtrmdrnych piepodten;ich pracovnikfi.

osobnf nriklady za riietni obdobi v ileninf podle qikazu zisku a ztrdty u poloZek - mzdove

niklady, ostatni sociflni nriklady

. rftdaje o poitu il postaveni zam6stnancri (pokud jsou zfrovefi ileny statutfrnich'

kontrolnich nebo jinfch orgrinfi urienj'ch statutem, stanovami nebo ziizovaci listinou)

V Sociologick6m ristavu AV eR, v.v.i., byl v roce 2007 na zirkladd, zfrkona (,. 34112005 Sb., o

v.v.i., jmenovSn statut6rni zSstupce, jmenov6na Dozordf rada a zvolena Rada Sociologick6ho

fstavu AV eR. v.v.i.

Osobni pilplatek

Piiplatek za vedeni
Piiolatkv za o vikendu

N6hradv mezd



V roce 200g nedo5lo ke zmdnim sloZenf rad v.v.i., ani nedo5lo ke zmdnd statut6rniho z6stupce.

Jmenny seznam viz bod A statut6rnf z6stupci a rady.

o ieditelka phDr. Marie ierm6kov6 je vedoucf vddeckou pracovnic(, jmenovhna do funkce

piedsedou Akademie vdd iR
. l0 internich dlenfi Rady Sociologickdho fstavu AV eR, v.v.i., je voleno ziad vddec\ich

pracovnikfi
o I interni dlen Dozordi rady je jmenovin ziizovatelem Akademii vdd CR z iad v6deckych

pracovnikti Sociologick6ho fstavu AV iR, v.v.i.

N. Ohodnoceni ilenfi statutirnich a kontrolnich orginfi

V roce 2008 byly ziizovatelem, Akademii v6d iR, stanoveny odmEny statut6rnfmu z6stupci a

dlenrim Dozordl rady a Rady SOU AV eR, v.v.i., za rok 2007 . OdmEny byly iadnd v roce 2008

vyplaceny v celkov6 hodnotd) 299 tis. Kd.

O. Uiast ilenfi (statutfrnich, kontrolnfch nebo jinfch orgrinri riietni jednotky urienj'ch statutem'

stanovami nebo jinou ziizovaci listinou) a jejich rodinnfch piislu5nfkri v osobrich, s nimiZ

rflietnf jednotka uzaviela za vyl<azovan6 riietni obdobi obchodni smlouvy nebo jin6 smluvni

vztahy.

Sociologicky fstav AV dR, v.v.i., neuzaviel v roce 2008 Z6dnou obchodnf smlouvu nebo jin6

smluvnf vrtahy s institucemi v souladu s tfmto bodem.

p. VfSe z6loh a fvErri, poskytnutych ilenfim orgdnri uvedenym v pismenu n), s uvedenim rirokov6

sazby, hlavnich podminek a piipadnE proplaceni'ch idstek

Sociologicklf irstav AV iR, v.v.i., neeviduje v roce 2008 L6dne zillohy a irvdry poskynut6 dlentm

org6nfi uvedenym v pismenu n)

a. Rozsah, ve kter6m byl vfpoiet zisku nebo ztrity ovlivn6n zprlsoby ocefiovdni finaniniho

majetku v prrlb6hu ni.tnitto obdobi nebo bezprostiednd piedchrlzejiciho riietniho obdobi

@otud ocenlni mri vliv na budouci dailovou povinnost, nutnost uv6st o tom podrobnosti)

V roce 2008 nebyl hospod6iskf qisledek ovlivndn zptisoby ocefiovilnf finandniho majetku.

R. Zpfisobu zaji5t6nf zrikladu dani z pFfjmrl

Sociologick! ristav AV CR, v.v.i., dlouhodobd spolupracuje s daf,oqim

zpracov6nf dailov6ho piizn6ni pro rok 2008. Pfi zaji5t6ni dailovdho
poradcem, kteqi zajiSfuje
z6kladu je postupov6no

vsouladu se z6konem d.586/1992 Sb., z6kon o dani zpi i jmu v platn6m

ziikona jsou uplatfiov6ny poloZky sniZuj ici zilklad dan6.
zndnf, a dle $ 20 tohoto

S. Rozdily mezi dailovou povinnosti piipadajfci na bEZn6 nebo minuld riietni obdobi a iil'
zaplacenou dani v t6chto riietnich obdobich

Sociologickj ristav AV iR, v.v.i., v roce 2008 nem6l dailovou povinnost. Dail z piijmu PO byla

rovna 0.

T. Vj,znamn6 poloZky zron,ahy (bilance) nebo vf'kazu zisku a ztrhty, u kterfch je uvedeni

podrtutn6 pio hodnoceni finanini a majetkov6 situace a vf'sledku hospodaFeni riietni jednotky'

I-



U.

pokud tyto informace nevyplyvaji piimo ani nepiimo z rozvthy (bilance) a vj'kazu zisku a

ztr6ty

Rozbor dotace SU 69f

AVeR-VVzkumnVz6m6r 36 124 1

GA AV ER 3 912 7

CilenV vVzkum - AV CR 586 1

GA ER I 645 1 0

Ostatni resortv 15  746 1 3

Celkem 6 5  0 1 3 32

Piehled o poslrytnutj'ch darech a dircich

V roce 2008 byl poskytnut Sociologick6mu fstavu AV iR, v.v.i., fdelovd urdeny dar ve vfSi 60 tis.

Kd na zaji5tdni konference ENHR - Changing Housing Markets: Integration and Segmentation

poi6dan6 ve dnech 28. 6. - 1. 7 .2009. Dar poskytla na z6klad6 darovaci smlouvy Asociace deskych

stavebnich spoiitelen.

Sociologickii ustav AV eR, v.v.i., neposkytnul v roce 2008 Lidny penEZnf dar.

Piehted informaci o veiejnfch sbirkich podle zvld5tniho piedpisu (zrlkon i.l1712001 Sb. o

veiejnfch sbirkrlch) - uvedeni riielu a vf5e vybranfch iistek

V roce 2008 nebyly vybir6ny L6dne veiejnd sbirky.

Zprisob vypoFridrini vj'sledku hospodaieni z piedchrizejfcich rfiietnich obdobi (rozddleni zisku)

Na z6klad6 piedloZeneho nfvrhu z6stupkynd ieditelky Sociologick6ho itstavu AV eR, v.v.i., bylo

ieditelkou a Radou instituce schviileno vypoi6dini hospod6iskdho qisledku roku 2007 ve prospdch

rezervniho fondu v pln6 qi5i 37 097,85 Kd.

X. Dal$i ridaje (podle zvli5tnich prdvnich piedpisri a rozhodnuti fietni jednotky)n kter6 nejsou v

priloze uvedeny, ale maji vj'znamnou vypovidajici schopnost o ekonomick6 iinnosti rlietni

jednotlry

V roce 2008 jsou v5echny podstatn6 irdaje, jeZ vypovidajf o ekonornick6 dinnosti, zachyceny

v piedchozich bodech.

V Praze dne 9. 2..2009

PhDr. Marie Cerrn6kov6
ieditelka
Sociologick;f irstav AV CR, v.v.i.

V.

w.
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Příloha 3 – Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV 
ČR, v.v.i., v roce 2008 
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Tabulka— Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2008  

Typ dokumentu (zdroj: ARL/ASEP) jazyk  RIV/not RIV 
počet 
výsledků poznámka 

články v impaktovaných časopisech  cizojaz RIV 14   

články v impaktovaných časopisech  české RIV 6   

články v recenzovaných neimp. časopisech  cizojaz RIV 3   

články v recenzovaných neimp. časopisech  české RIV 18   

články v odborných časopisech  cizojaz not RIV 1   

články v odborných časopisech  české not RIV 22   

monografie recenzované cizojaz RIV 4   

monografie recenzované cizojaz not RIV 1   

monografie recenzované české RIV 15   

monografie recenzované české not RIV 6   

kapitola v monografii recenzované cizojaz RIV 14   

kapitola v monografii recenzované české RIV 39   

kapitola v monografii nerecenzované cizojaz not RIV 3   

kapitola v monografii nerecenzované české not RIV 1   

konferenční příspěvek v recenzovaném sb. cizojaz RIV 7   

konferenční příspěvek v recenzovaném sb. české RIV 2   

konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb. cizojaz not RIV 2   

konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb. české not RIV 3   

recenze   RIV 19 do RIV jako O 

recenze   not RIV 1 sběr dat 2008 

elektronický dokument   RIV 28   

uspořádání akce   RIV 26   

výzkumné zprávy   RIV 3 do RIV jako O 

výzkumné zprávy   not RIV 115   

novinový článek   not RIV 85   

překlad  RIV 1 do RIV jako O 

překlad   not RIV 2   

dizertace   not RIV 2   

ostatní výsledky cizojaz RIV 1   

ostatní výsledky české not RIV 1   

Celkem záznamů v databázi ARL/ASEP     445   

Z toho zařazeno do RIV     200   

Zdroj: databáze ARL/ASEP k 5/6/2009. 
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Články v impaktovaných časopisech – cizojazyčné – RIV – 14 
 

0312528 - SOU-Z 2009 RIV SK eng J 
Bernard, Josef 
The Migration of Researchers from Central Europe during the Transition Period.  
[Migrace vědců ze střední Evropy v období transformace.] 
Sociológia. Roč. 40, č. 3 (2008), s. 191-214. ISSN 0049-1225 
Grant: GA MŠk 2E06015 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: brain drain * esearcher migration * highly qualified migrants 
Impakt faktor: 0.116, rok: 2007 
 
0318194 - SOU-Z 2009 RIV CA eng J 
Hamplová, Dana - Le Bourdais, C. 
Educational Homogamy of Married and unmarried couples in English and French 
Canada.  
[Vzdělanostní homogamie manželských a nesezdaných párů v anglofonní a 
frankofonní části Kanady.] 
Canadian Journal of Sociology-Cahiers Canadiens de Sociologie. Roč. 33, č. 4 
(2008), s. 845-872. ISSN 0318-6431 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: homogamy * marriage * cohabitation * Canada 
Impakt faktor: 0.412, rok: 2007 
 
0310715 - SOU-Z 2009 RIV GB eng J 
Konopásek, Zdeněk - Stöckelová, Tereza - Zamykalová, L. 
Making Pure Science and Pure Politics: On the Expertise of Bypass and the Bypass of 
Expertise.  
[Vytváření čisté vědy a čisté politiky: Expertíza obchvatu a obchvat expertízy.] 
Science Technology & Human Values. Roč. 33, č. 4 (2008), s. 529-553. ISSN 0162-
2439 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505; CEZ:AV0Z90090514 
Klíčová slova: expertise * politics * highway bypass 
Impakt faktor: 1.711, rok: 2007 
http://sth.sagepub.com/cgi/content/refs/33/4/529 

DOI: 10.1177/0162243907306699 
 
0315518 - SOU-Z 2009 RIV GB eng J 
Linek, Lukáš - Enyedi, Z. 
Searching for the Right Organization: Ideology and Party Structure in East-Central 
Europe.  
[Hledání správné pravicové organizace: Ideologie a organizace stran ve Střední a 
Východní Evropě.] 
Party Politics. Roč. 14, č. 4 (2008), s. 455-477. ISSN 1354-0688 
Grant: GA ČR GA407/07/1395 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party organization * political parties * ideology 
Impakt faktor: 0.800, rok: 2007 
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DOI: 10.1177/1354068808090255 
 
0315519 - SOU-Z 2009 RIV GB eng J 
Linek, Lukáš 
The Czech Republic.  
[Česká republika.] 
European Journal of Political Research. Roč. 47, 7-8 (2008), s. 947-951. ISSN 0304-
4130 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: czech politics * political parties * Czech republic 
Impakt faktor: 1.679, rok: 2007 

DOI: 10.1111/j.1475-6765.2008.00816.x 
 
0315140 - SOU-Z 2009 RIV PL eng J 
Maříková, Hana 
Caring Fathers and Gender (In)Equality?  
[Pečující otcové a genderová (ne)rovnost?] 
Polish Sociological Review. Roč. 48, č. 162 (2008), s. 135-152. ISSN 1231-1413 
Grant: GA AV ČR IAA700280504 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: fathering * gender in/equality * hegemonic masculinity * shared 
parenting 
Impakt faktor: 0.021, rok: 2007 
 
0311074 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng J 
Nešpor, Zdeněk 
Three European Sociologies of Religion. Beyond the Usual Agenda of the Discipline.  
[Tři evropské sociologie náboženství: Překročení standardní agendy disciplíny.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 3 (2008), s. 557-578. 
ISSN 0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/08/0720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * religion in Europe * post-communism 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
http://dlib.lib.cas.cz/3511/ 
 
0316004 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng J 
Plecitá, Klára - Stegmaier, M. 
The parliamentary election in the Czech Republic, June 2006.  
[Parlamentní volby v české republice, červen 2006.] 
Electoral Studies. Roč. 27, č. 1 (2008), s. 179-184. ISSN 0261-3794 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: parliamentary elections * Chamber of Deputies * Czech Republic 
Impakt faktor: 1.123, rok: 2007 
 
0312299 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng J 
Simonová, Natalie 
Educational Inequalities and Educational Mobility under Socialism in the Czech 
Republic.  
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[Vzdělanostní nerovnosti a vzdělanostní mobilita v období socialismu v České 
republice.] 
Sociological Review. Roč. 56, č. 3 (2008), s. 429-453. ISSN 0038-0261 
Grant: GA ČR GA403/08/0109; GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational inequality * educational mobility * socialism 
Impakt faktor: 0.741, rok: 2007 
 
0322403 - SOU-Z 2009 RIV PL eng J 
Skovajsa, Marek 
Editor’s Introduction: Placing Contemporary Czech Sociology in Historical Context.  
[Úvodem: současná česká sociologie v historickém kontextu.] 
Polish Sociological Review. -, č. 162 (2008), s. 125-133. ISSN 1231-1413 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech sociology – history of * Czech-Polish relations * post-communist 
transformation 
Impakt faktor: 0.021, rok: 2007 
 
0310449 - SOU-Z 2009 RIV DE eng J 
Sobotka, T. - Šťastná, A. - Zeman, K. - Hamplová, Dana - Kantorová, V. 
Czech Republic: A Rapid Transformation of fertility and family behaviour after the 
collapse of state Socialism.  
[Česká republika: Hluboká změna fertilitního a rodinného chování po zhroucení 
státního socialismu.] 
Demographic Research. Roč. 19, č. 14 (2008), s. 403-454. ISSN 1435-9871 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: fertility * family * transformation 
Impakt faktor: 0.835, rok: 2007 
http://www.demographic-research.org/ 
 
0310489 - SOU-Z 2009 RIV PL eng J 
Večerník, Jiří 
Household consumption in the Czech Republic: from shopping queues to consumer 
society.  
[Spotřeba domácností v České republice: od front na zboží ke spotřební 
společnosti.] 
Polish Sociological Review. -, č. 162 (2008), s. 153-173. ISSN 1231-1413 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: household consumption * consumer society * consumerism 
Impakt faktor: 0.021, rok: 2007 
 
0311201 - SOU-Z 2009 RIV US eng J 
Večerník, Jiří 
Social Policy in the Czech Republic: the Past and Future of Reforms.  
[Sociální politika v České republice: minulost a budoucnost reforem.] 
East European Politics and Societies. Roč. 22, č. 3 (2008), s. 496-517. ISSN 0888-
3254 
Grant: GA ČR GA403/08/1369 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
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Klíčová slova: social policy * social reforms * Czech Republic 
Impakt faktor: 0.413, rok: 2007 

DOI: 10.1177/0888325408315830 
 
0321180 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng J 
Veselý, Arnošt - Smith, Michael 
Macro-Micro Linkages and the Role of Mechanisms in Social Stratification Research.  
[Souvislosti makro a mikro přístupu a role jeho mechanismů ve výzkumu sociální 
stratifikace.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 3 (2008), s. 491-509. 
ISSN 0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/08/0109; GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social stratification research * stratification processes * social 
mechanisms 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
http://dlib.lib.cas.cz/3508/ 
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Články v impaktovaných časopisech – čes. – RIV – 6 
 
0312386 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Hamplová, Dana 
Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity.  
[What do Czechs Believe In? Dimension of Contemporary Czech Religiosity.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 4 (2008), s. 703-723. 
ISSN 0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: religiosity * supernatural * secularism 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
http://dlib.lib.cas.cz/3535/ 
 
0313215 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Matějů, Petr - Smith, Michael - Basl, Josef 
Rozdílné mechanismy – stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních 
aspirací mezi roky 1989 a 2003.  
[Different Mechanisms – the Same Inequalities. Changes in the Determinants of 
Educational Aspirations between 1989 and 2003.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 2 (2008), s. 371-399. 
ISSN 0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/08/0109; GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational aspirations * social stratification * social inequalities * 
social change 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
http://dlib.lib.cas.cz/2776/ 
 
0315997 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Řeháková, Blanka 
Kontrasty v logistické regresi.  
[Contrasts in Logistic Regression.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 4 (2008), s. 745-765. 
ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: logistic regression * odds ratios * contrast matrix 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
http://dlib.lib.cas.cz/3539/ 
 
0312300 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Simonová, Natalie - Katrňák, T. 
Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností.  
[Empirical Methods in Social Stratification Research on Educational Inequalities.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 4 (2008), s. 725-743. 
ISSN 0038-0288 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: access to education * educational inequality * educational research * 
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measures of inequality 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
http://dlib.lib.cas.cz/3537/ 
 
0322405 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Skovajsa, Marek 
Když sociologie potkala historii: Charles Tilly (1929–2008).  
[When sociology met history: Charles Tilly (1929–2008).] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 4 (2008), s. 800-806. 
ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: historical sociology * social movements * contentious politics * 
Charles Tilly 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
http://dlib.lib.cas.cz/3530/ 
 
0313420 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Šafr, Jiří - Bayer, Ivo - Sedláčková, Markéta 
Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska.  
[Social Cohesion: Theories, Concepts, and Analytical Framework.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 2 (2008), s. 247-269. 
ISSN 0038-0288 
Grant: GA MPS 1J028/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social cohesion * collective social capital * inclusion/exclusion 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
http://dlib.lib.cas.cz/2778/ 
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0318855 - SOU-Z 2009 RIV BE eng J 
Linek, Lukáš - Lyons, Pat 
Does Party Organization Still Matter in the Czech Republic? An Examination of the 
Czech Christian Democratic Party.  
[Má stranická organizace stále význam v ČR? Případ KDU-ČSL.] 
Transitions. Roč. 48, č. 1 (2008), s. 103-131. ISSN 0779-3812 
Grant: GA MPS 1J004/04-DP1; GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party organization * political parties * post-communism 
 
0320556 - SOU-Z 2009 CZ eng J 
Soukupová, Eva 
Maternity Leave: Where We Stand Compared to Europe?  
[Mateřská dovolená: Jak si stojíme v porovnání se Evropou?] 
Czech Demography. Roč. 2, č. 1 (2008), s. 111-124. ISSN 1802-7881 
Grant: GA AV ČR 1QS700280552 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: maternity leave * family * maternity pay 
http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/czech_demography_2008_vol_2 
 
0323627 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng J 
Večerník, Jiří 
Approaches to transformation and social reform in the Czech Republic.  
[Přístupy k transformaci a sociální reformě v České republice.] 
Fórum sociální politiky. Roč. 2, Spec. Iss. (2008), s. 2-6. ISSN 1802-5854 
Grant: GA ČR GA403/03/0339 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social policy * social reforms * Czech Republic 
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Články v recenzovaných neimp. časopisech – čes. – RIV – 18 
 

0310506 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Benáček, Vladimír 
O původu a zdrojích proměn české podnikatelské elity.  
[On the origin and sources of changes of the Czech enterpreneurial elite.] 
Lidé města. Revue pro entologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 10, č. 1 
(2008), s. 70-89. ISSN 1212-8112 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: entrepreneurship * efficiency * capital 
 
0318594 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Hašková, Hana - Rabušic, L. 
K nízké sňatečnosti v České republice.  
[On low marriage rate in the Czech Republic.] 
Sociální studia. Roč. 5, č. 2 (2008), s. 9-33. ISSN 1214-813X. 
[European Sociological Association Conference. Glasgow, 03.09.2007-06.09.2007] 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2; GA ČR(CZ) GA403/05/0800 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: marriage rate * cohabitation * family planning 
 
0319811 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Chaloupková, Jana 
Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání.  
[Ideal age when to become a parent in Czech Republic and European comparison.] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 2, č. 2 (2008), s. 109-130. ISSN 1802-8152 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: ideal age * timing of childbirth * age norms 
 
0319308 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Kolářová, Marta 
Na křižovatce nerovností: gender, třída, rasa/etnicita.  
[Intersection of inequalities: gender, class, race/ethnicity.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 1-10. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: inequality * gender * class * race 
www.genderonline.cz 
 
0319312 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Křížková, Alena - Penner, A. - Petersen, T. 
Genderové nerovnosti v odměňování na stejné pracovní pozici: sociální vyloučení 
žen.  
[Within-job gender wage inequality: The role of the social exclusion of women.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 55-67. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804; GA ČR GA403/05/2474 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
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Klíčová slova: gender wage gap * gender segregation of the labor market * 
discrimination 
http://dlib.lib.cas.cz/4052/ 
 
0321556 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Kunštát, Daniel 
Normativní a empirické předpoklady moderní demokracie.  
[Normativ and Empiric Prerequisites of Modern Democracy.] 
Naše společnost. Roč. 6, č. 2 (2008), s. 3-7. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: elections * public opinion * modern mass democracies 
 
0318862 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Linek, Lukáš 
Conversovy proměnné stále platí aneb Co ovlivňuje sílu vazeb mezi politickými 
postoji?  
[Do Conversian Explanations Still Work or What Drives the Political Attitudes 
Constraints?] 
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 2, č. 1 (2008), s. 31-47. ISSN 1802-8152 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: attitudes constraints * political attitudes * party identification 
 
0319309 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Maříková, Hana 
Mateřství, rodina a práce z pohledu matek malých dětí.  
[Maternity, Family and Work in the View of Mothers With Young Children.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 45-55. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: mothering * new risks on the labor market * parental leave * work-
life balance 
www.genderonline.cz 
 
0310380 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Znovuzaložení Společnosti pro sociální bádání v 90. letech 20. století.  
[Re-Establishment of the Society for Social Research in the 1990s.] 
Lidé města. Revue pro entologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 10, č. 1 
(2008), s. 37-69. ISSN 1212-8112 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology – Czech Republic * Society for Social Research * Scientific 
organizations 
 
0306919 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Ideologické nástroje ateizace české společnosti v letech 1948-1989.  
[Ideological Tools for the Secularization of Czech Society 1948-1989.] 
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Církevní dějiny. Roč. 1, č. 1 (2008), s. 36-63. ISSN 1803-0068 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech Religion after 1989 * Scientific atheism * Sociology of religion 
 
0312759 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Lidová náboženská četba na prahu 21. století.  
[Popular Religious Reading at the Beginning of the 21st Century.] 
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 95, č. 3 (2008), s. 225-249. ISSN 0009-0794 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popular religion * Czech Republic * Sociology of religion 
 
0319391 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Putna, Martin 
Místo osobností z protestantského prostředí v české kultuře po roce 1918.  
[The Place of Some Peronalities from the Protestant Milieu in the Czech Culture 
after 1918.] 
Lidé města. Revue pro entologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 10, č. 3 
(2008), s. 45-81. ISSN 1212-8112 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Protestantism * liberal theology * sociology of religion 
 
0310537 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Rakušanová, Petra - Václavíková-Helšusová, L. 
Odcházení: Političky odcházející z politické scény a jejich zkušenosti.  
[Departing: The Experiences of Female Politicians Leaving the Political Arena.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 1 (2008), s. 16-25. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: female political participation * quality of democracy * female 
political carrier 
http://dlib.lib.cas.cz/3008/ 
 
0320667 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Šafr, Jiří 
Pojem "společenská soudržnost" v názorech veřejného mínění a hodnotové postoje 
k uspořádání společenských vztahů.  
[Conceptions of the term "social cohesion" in public opinion and value orientations 
to fabric of social relationships.] 
Naše společnost. Roč. 6, č. 2 (2008), s. 28-38. ISSN 1214-438X 
Grant: GA MPS 1J028/04-DP2; GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social cohesion * public opinion * value orientations 
http://dlib.lib.cas.cz/4080/ 
 
0320745 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Šafr, Jiří - Häuberer, Julia 
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Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti subjektivní 
třídní hranice?  
[Subjective social distances to professions: are there subjective class boundaries in 
the Czech society?] 
Naše společnost. Roč. 6, č. 1 (2008), s. 28-38. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: subjective social distances * Bogardus scale for occupations * 
perceived social classes 
http://dlib.lib.cas.cz/4073/ 
 
0316941 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Tomášek, M. - Dudová, Radka 
Sekundarizace pracovního trhu v ČR: příklad práce pokladních v prodejnách 
zahraničních obchodních řetězců.  
[Secondarisation of labour market in the Czech Republic: the example of work of 
cashiers in the foreign hypermarket chains.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 67-77. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: secodary labour market * negative flexibility * hypermarkets 
 
0319889 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Rozhodovací procesy při zodpovídání výzkumných dotazů.  
[Judgement Processes in the Course of Survey Question Answering.] 
Naše společnost. Roč. 6, č. 1 (2008), s. 9-13. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: survey methodology * survey interview * survey question 
http://dlib.lib.cas.cz/4069/ 
 
0321177 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Editace odpovědi na výzkumný dotaz.  
[Survey answer editing.] 
Naše společnost. Roč. 6, č. 2 (2008), s. 12-19. ISSN 1214-438X 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: survey methodology * survey interview * survey question * editing 
http://dlib.lib.cas.cz/4078/ 

 
 



 111

Články v odborných časopisech – cizojaz. – not RIV – 1 
 
0322273 - SOU-Z 2009 CZ eng J 
Simonová, Natalie 
The International Symposium on Advanced Lazarsfeldian Methodology in Prague: 
19–20 September 2008.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 6 (2008), s. 1239-1240. 
ISSN 0038-0288. 
[Advanced Lazarsfeldian Methodology. Praha, 19.09.2008-20.09.2008] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: methodology * P.F. Lazarsfeld 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
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Články v odborných časopisech – čes. – not RIV – 22 
 

0312526 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Bernard, Josef - Patočková, Věra 
Democracy in Transition.  
[Democracy in Transition.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 2 (2008), s. 456-459. 
ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: democracy * network democracy * theory of democracy 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
 
0316930 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Dudová, Radka 
Radost ze sociologie: návštěva profesora Françoise de Singlyho v České republice.  
[The pleasure of sociology: Visit of professor François de Singly in the Czech 
republic.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 5 (2008), s. 1058-1060. 
ISSN 0038-0288. 
[Veřejná přednáška prof. F. de Singlyho „Familles européennes sous la deuxième 
modernité. Praha, 23.09.2008] 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: François de Singly * family * individualisation 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
 
0321067 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Formánková, Lenka 
Posílení postavení žen v rozvojovém světě: panelová diskuse.  
[Empovering women in the developing world.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 82-84. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: men and gender equality * feminization of poverty 
http://www.genderonline.cz 
 
0310485 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Illner, Michal 
Čím byla, jsou a čím se mohou stát naše sídliště.  
[What were, presently are and could become our housing estates.] 
Beton. Roč. 8, č. 3 (2008), s. 6-8. ISSN 1213-3116 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing estates * social degradation * revitalization 
 
0319839 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Lebeda, Tomáš 
Unikátní totální vítězství.  
[Unique total victory.] 
Parlamentní zpravodaj. Roč. 12, č. 11 (2008), s. 47-47. ISSN 1211-037X 
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Grant: GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Senate elections * regional elections * Czech Republic 
 
0320568 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Maříková, Hana 
Marginalizace a nová rizika na trhu práce.  
[Marginalization and new risks in the labour market.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 1 (2008), s. 54-59. ISSN 1213-0028 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: marginalization * labour market 
http://www.genderonline.cz 
 
0316910 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Mikeszová, Martina - Lux, Martin 
Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v letech 2000 - 
2006.  
[Regional Disparities in Rental Housing Affordability in the period 2000 - 2006.] 
Veřejná správa. Roč. 11, č. 11 (2008), s. 5-8. ISSN 1213-6581 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing affordability * regional disparities * rental housing 
 
0316762 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Nešpor, Zdeněk 
Konference Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious 
Movements and the New Spirituality.  
[Conference Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New 
Religious Movements and the New Spirituality.] 
Lidé města. Revue pro entologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 10, č. 3 
(2008), s. 160-163. ISSN 1212-8112. 
[Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and 
the New Spirituality. London, 16.04.2008-19.04.2008] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Minority religions * Spirituality 
 
0322402 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Skovajsa, Marek 
Editorial.  
[Editorial.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 3-5. ISSN 
0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech Sociology * academic journals 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
 
0322408 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Skovajsa, Marek 
Konference 1989 and beyond. New School for Social Research.  
[Conference 1989 and beyond. New School for Social Research.] 
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Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 2 (2008), s. 459-461. 
ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: revolutions of 1989 * political transformation * East Central Europe 
after 1989 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
 
0322409 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Skovajsa, Marek 
Sociologický časopis 2002–2007: zpráva šéfredaktora.  
[Sociology Journal 2002-2007: From the editor.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 4 (2008), s. 615-625. 
ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech Sociology * peer review * academic journals * scientometrics 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
http://dlib.lib.cas.cz/3532/ 
 
0321068 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Sloboda, Zdeněk 
Sexuality: zpráva z 2. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí konané v 
Nitře.  
[Sexualities: Information about the 2nd Scientific Conference with International 
Attandance held in Nitra.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 85-87. ISSN 1213-0028. 
[Sexuality: 2. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Sexuality II". Nitra, 
30.09.2008-01.10.2008] 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sexualities * sexuality * conference 
http://www.genderonline.cz 
 
0322351 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Stöckelová, Tereza - Grygar, J. 
Hrátky s čerty? Politické souvislosti a přesahy sociálně-vědního výzkumu.  
[Dancing with the devil? Political contexts and implications of social science 
research.] 
Biograf. -, č. 46 (2008), s. 63-80. ISSN 1211-5770 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: politics * research * reflexivity 
 
0316581 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Straková, Jana 
Nedostatky českého vzdělávacího systému z pohledu mezinárodních šetření.  
[Shortages of Czech education system from the perpective of international 
comparative studies.] 
Pedagogické spektrum. Roč. 17, č. 1 (2008), s. 89-102. ISSN 1335-5589 
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: PISA * TIMSS * curricular reform 
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0311204 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Uhde, Zuzana 
Sté výročí narození Simone de Beauvoir.  
[The hundred year anniversary of Simone de Beauvoir.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 4 (2008), s. 797-799. 
ISSN 0038-0288 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Simone de Beauvoir * Feminism 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
 
0321066 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Uhde, Zuzana 
Sociální práva a genderová spravedlnost: dva pilíře transnacionální sítě Social 
Watch.  
[Social Rights and Gender Equity: Two Pillars of the Transnational Network Social 
Watch.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 78-81. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social Rights * Gender Equality 
http://www.genderonline.cz 
 
0316024 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Pivo v české společnosti v roce 2007 pohledem sociologického výzkumu. 
Konzervativní rysy konzumace piva v České republice.  
[Beer in Czech Society in 2007 in the Perspective of Sociological Research. 
Conservative Patterns of Beer Consumption in Czech Republic.] 
Kvasný průmysl. Roč. 54, č. 7-8 (2008), s. 240-243. ISSN 0023-5830 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: beer * consumption * non-alcoholic beer 
 
0316025 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Pivo v české společnosti v roce 2007 pohledem sociologického výzkumu. Pozice piva 
v české společnosti.  
[Beer in Czech Society in 2007 in the Perspective of Sociological Research. The 
image of Beer in Czech Society.] 
Kvasný průmysl. Roč. 54, č. 4 (2008), s. 119-120. ISSN 0023-5830 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: beer * consumption 
 
0316028 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Vinopal, Jiří 
Pivo v české společnosti v roce 2007 pohledem sociologického výzkumu. 
Ekonomické aspekty výběru piva českými konzumenty.  
[Beer in Czech Society in 2007 in the Perspective of Sociological Research. The 
Economic Aspects of Beer Choice Among Czech Consumers.] 
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Kvasný průmysl. Roč. 54, č. 5 (2008), s. 156-159. ISSN 0023-5830 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: beer * consumption 
 
0311398 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Vohlídalová, Marta 
Zpráva z konference o domácím násilí "A co příjde poté? Když rozchodem 
partnerství domácí násilí nekončí.  
[Report on conference on domestic violence “And what is next? When breakup 
can’t stop the violence.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 1 (2008), s. 68-68. ISSN 1213-0028. 
[„A co přijde poté? Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí…“. Praha, 
21.11.2008] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: domestic violence 
http://www.genderonline.cz 
 
0321069 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Vohlídalová, Marta 
Zpráva z konference „Reprodukce nebo intimita?“ 
[Report on conference Reproduction or intimacy?] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 2 (2008), s. 87-90. ISSN 1213-0028. 
[Reprodukce nebo intimita?. Brno, 26.09.2008-27.09.2008] 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: reproduction * intimacy 
http://www.genderonline.cz 
 
0310374 - SOU-Z 2009 CZ cze J 
Vojtíšková, Kateřina - Kouba, K. 
Letní škola metod a technik ECPR.  
[Summer school of methods and techniques.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 229-231. 
ISSN 0038-0288 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: summerschool * methodology * ECPR 
Impakt faktor: 0.169, rok: 2007 
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Monografie recenzované –cizojaz. – RIV – 4 
 
0321263 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng B 
Kostelecká, Y. - Bernard, Josef - Patočková, Věra - Kostelecký, Tomáš 
How to Turn Brain Drain into Brain Gain. Policies to Support Return of Researchers 
and Scientists to their Home Countries.  
[Jak změnit „brain drain“ v „brain gain“. Politiky k podpoře návratu vědců a 
výzkumníků do jejich domovských zemí.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7330-148-4 
Grant: GA MŠk 2E06015 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Migration of highly qualified workers * programs supporting return of 
scientists and researchers * migration policy 
 
0313496 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng B 
Linková, Marcela - Mladenic, D. - Oleksy, E. - Palasik, M. - Papp, E. - Piscová, M. 
- Velichová, D. 
Re-claiming a political voice: women and science in Central Europe.  
[Znovuzískání politického hlasu: ženy a věda ve střední Evropě.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 240 s. ISBN 978-80-7330-139-2 
Grant: Evropská komise(XE) SAS6-036651 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in science * ENWISE report * science and society 
 
0318188 - SOU-Z 2009 RIV IE eng B 
Lyons, Pat 
Public Opinion, Politics and Society in Contemporary Ireland.  
[Veřejné mínění, politika a společnost v současném Irsku.] 
Dublin : Irish Academic Press, 2008. 288 s. ISBN 978-0-7165-2941-5 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public opinion * politics * Northern Ireland 
 
0324083 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng B 
Šafr, Jiří (ed.) - Häuberer, Julia (ed.) - Vojtíšková, Kateřina - Kolářová, Marta 
Social Distances and Stratification: Social Space in the Czech Republic.  
[Sociální distance a stratifikace: sociální prostor v České republice.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. ISBN 978-80-7330-159-0 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social stratification * social distance * interaction 
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Monografie recenzované –cizojaz. – not RIV – 1 
 
0319809 - SOU-Z 2009 CZ eng B 
Simonová, Natalie - Soukup, Petr 
Evolution and determination of educational inequalities in the Czech Republic 
between 1955 and 2002 in the European context.  
[Vývoj a determinace vzdělanostních nerovností v České republice mezi lety 1955 
až 2002 v evropském kontextu.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 59 s. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies, 3). ISBN 978-80-7330-141-5 
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: reproduction of education * educational inequality * tertiary 
education 
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Monografie recenzované – čes. – RIV – 15  
 
0310644 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Dudová, Radka 
Otcovství po rozchodu rodičovského páru.  
[Fatherhood after Parental Separation.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 234 s. - (Sociologické disertace). ISBN 
978-80-7330-136-1 
Grant: GA AV ČR KJB700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: fatherhood after separation * divorce * masculinity 
 
0321307 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Kolářová, Marta - Vojtíšková, Kateřina 
Vnímání a utváření sociálních distancí a třídních nerovností v české společnosti.  
[The Perception and Construction of Social Distance and Class Inequality in Czech 
Society.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 90 s. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies, 5). ISBN 978-80-7330-155-2 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: inequalities * social identity * qualitative research 
 
0320755 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Krejčí, Jindřich 
Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice.  
[The Quality of Social Science Sample Surveys in the Czech Republic.] 
Praha : SLON, 2008. 195 s. ISBN 978-80-7419-001-8 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: quality standards in survey research * survey non-response * election 
surveys 
 
0319836 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Lebeda, Tomáš 
Volební systémy poměrného zastoupení: Mechanismy, proporcionalita a politické 
konsekvence.  
[Proportional electoral systems : mechanisms, proportionality and political 
consequences.] 
Praha : Karolinum, 2008. 160 s. ISBN 978-80-246-1523-3 
Grant: GA AV ČR KJB7028302 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: electoral systems * proportionality * elections 
 
0321044 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Linek, Lukáš - Lyons, Pat 
Politická informovanost občanů: teorie, měření a role při zkoumání politických 
postojů.  
[Political Awareness of Citizen: The Theory, Measurement and its Role for Political 
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Attitudes Research.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 131 s. - (Sociologické 
studie/Sociological Studies, 1). ISBN 978-80-7330-137-8 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political awareness * political knowledge * political attitudes 
 
0316963 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Lux, Martin - Sunega, Petr - Mikeszová, Martina - Kostelecký, Tomáš 
Standardy bydlení 2007/2008. Faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze.  
[Housing Standards 2007/2008: The Factors behind High House Prices in Prague.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 206 s. ISBN 978-80-7330-140-8 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: dostupnost bydlení * nabídka bydlení * ceny bydlení 
 
0313350 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Nešpor, Zdeněk 
Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství v 
mezinárodním a interdisciplinárním kontextu.  
[Ir/Religious Hopes of the Intellectuals. Deveelopment od Czech Sociology of 
Religion in Internetional and Interdisciplinary Contexts.] 
Praha : Scryptorium, 2008. 432 s. ISBN 978-80-86197-97-5 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Czech sociology * religion 
 
0316404 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Nešpor, Zdeněk - Václavík, D. - Doležalová, I. - Hamar, E. - Hamplová, Dana - 
Nešporová, O. - Večerník, Jiří 
Příručka sociologie náboženství.  
[Handbook of Sociology of Religion.] 
Praha : SLON, 2008. 449 s. ISBN 978-80-86429-92-2 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Modern religion * Religion 
 
0317941 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Stachová, Jana 
Občanská společnost v regionech České republiky.  
[Civil Society in regions of the Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 93 s. - (Sociologické disertace). ISBN 
978-80-7330-142-2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: civil society * non-profit organizations * Czech regions 
 
0321181 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Stöckelová, Tereza 
Biotechnologizace: Legitimita, materialita a možnosti odporu.  
[Biotechnologization: Legitimacy, Materiality and Possibilities of Resistance.] 
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Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 160 s. - (Sociologické disertace). ISBN 
978-80-7330-152-1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: genetically modified organisms * science and technology studies * 
Czech Republic 
 
0321257 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Šafr, Jiří 
Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací 
vkusu a spotřeby.  
[Lifestyle and social classes: Maintaining symbolical cultural boundary by 
differentiation of taste and consumption.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 165 s. - (Sociologické disertace). ISBN 
978-80-7330-154-5 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603; GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social class * cultural capital * lifestyle 
 
0323217 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Šafr, Jiří (ed.) - Šanderová, J. - Vojtíšková, Kateřina - Kolářová, Marta - 
Šmídová, O. 
Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické 
perspektivy studia sociální stratifikace.  
[Social distance, interaction, relations and categorization: alternative theoretical 
perspectives of studying social stratification.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 145 s. ISBN 978-80-7330-146-0 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Klíčová slova: theory of social stratification * social distance * interaction 
 
0323995 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Škodová, Markéta (ed.) - Červenka, Jan - Nečas, Vlastimil  - Kalvas, František - 
Tabery, Paulína - Trampota, T. 
Agenda-setting: teoretické přístupy.  
[Agenda Setting: Theoretical Approaches.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 87 s. ISBN 978-80-7330-151-4 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: agenda-setting * theory 
 
0323797 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Tuček, Milan - Bayer, Ivo - Häuberer, Julia - Sedláčková, Markéta - Šafr, Jiří - 
Špaček, Ondřej 
Soudržnost v diferencující se společnosti.  
[Social cohesion in differentiated society.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 245 s. ISBN 978-80-7330-145-3 
Grant: GA MŠk 2D06014; GA MPS 1J028/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social cohesion * inequality * social capital 
 
0319884 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze B 
Vinopal, Jiří 
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Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: Metoda okamžité validizace.  
[Cognitive Aspects of Survey Methodology: the Immediate Validation Method.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 112 s. - (Sociologické disertace). ISBN 
978-80-7330-153-8 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Survey * Questionnaire * Cognition 
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Monografie recenzované –čes– not RIV – 6 
 
0316929 - SOU-Z 2009 CZ cze B 
Dudová, Radka (ed.) 
Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných 
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(Mansfeldová, Z.; Kroupa, A.) S. 11-18. ISBN 978-80-86429-88-5 
Grant: GA MPS 1J004/04-DP1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: representation of interest * legislation * europeization 
 
0310105 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Mansfeldová, Zdenka - Kroupa, A. 
Závěrečné shrnutí.  
[Concluding remarks.] 
Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Praha : SLON, 2008 - 
(Mansfeldová, Z.; Kroupa, A.) S. 225-230. ISBN 978-80-86429-88-5 
Grant: GA MPS 1J004/04-DP1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: representation of interest * legislation * europeization 
 
0320562 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Maříková, Hana 
Rodičovská (je) pro oba rodiče!.  
[Parental Leave (is ) for Both Parents!.] 
Práce a péče: Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky 
Evropské unie. Praha : SLON, 2008 - (Křížková, A.; Dudová, R.; Hašková, H.; 
Maříková, H.; Uhde, Z.) S. 33-40. ISBN 978-80-86429-94-6 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280504 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Parental „leave“ * fathering * caring fathers 
 
0320564 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Maříková, Hana 
Flexibilita místa a času: nový design profese ´pojišťováka´ po roce 1989.  
[Spatial and temporal flexibilities: a new design of an insurance agent profession 
since 1989.] 
Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných 
povolání a sociálních skupin. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - 
(Dudová, R.) S. 77-103. ISBN 978-80-7330-138-5 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Spatial flexibility * combination of work and family life * temporal 
flexibility 
 
0317637 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Matysková, Kateřina 
Jak se žije zrakově postiženým: handicap a pracovní trh.  
[Life of people with impaired vision: handicap and labour market.] 
Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných 
povolání a sociálních skupin. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - 
(Dudová, R.) S. 201-218. ISBN 978-80-7330-138-5 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: handicap * work * inequalities 
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0321047 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Nešpor, Zdeněk 
„Český Kendal.“ Úvodem k sociologickému studiu současné religiozity/spirituality v 
České Lípa a v Mikulově.  
[„Czech Kendal.“ An Introduction to Sociological Study of Contemporary 
Religiosity/Spirituality in Česká Lípa and Mikulov.] 
Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 
Praha : Malvern, 2008 - (Lužný, D.; Nešpor, Z.) S. 7-19. ISBN 978-80-86702-53-7 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * religiosity * spirituality 
 
0321048 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Nešpor, Zdeněk 
Církevní religiozita v České Lípě.  
[Church Religion in Česká Lípa.] 
Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 
Praha : Malvern, 2008 - (Lužný, D.; Nešpor, Z.) S. 100-142. ISBN 978-80-86702-53-7 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Church religion * Česká Lípa 
 
0321062 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Nešporová, Olga 
Českolipská necírkevní spirituální scéna.  
[Non-Church Spiritual Milieu in Česká Lípa.] 
Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 
Praha : Malvern, 2008 - (Lužný, D.; Nešpor, Z.) S. 143-166. ISBN 978-80-86702-53-7 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * spirituality * Česká Lípa 
 
0317634 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Pfeiferová, Štěpánka 
Matky samoživitelky na trhu práce.  
[Mothers self-providers on the labour market.] 
Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných 
povolání a sociálních skupin. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - 
(Dudová, R.) S. 181-200. ISBN 978-80-7330-138-5 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Lone mothers * work * inequalities 
 
0325313 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Rakušanová, Petra 
Organizovaná občanská společnost v České republice.  
[Organized Civil Society in the Czech Republic after the EU Accession.] 
Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Praha : SLON, 2008 - 
(Mansfeldová, Z.; Kroupa, A.) S. 97-120. ISBN 978-80-86429-88-5 
Grant: GA MPS 1J004/04-DP1 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: organized civil society * europeanization 
 
0317262 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Sedláková, Renata 
Čas jako kapitál: ze života řidičů dálkové dopravy.  
[Time as capital: life of long-distance transport drivers.] 
Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných 
povolání a sociálních skupin. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - 
(Dudová, R.) S. 105-152. ISBN 978-80-7330-138-5 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Long-distance transport drivers * work flexibility * gender 
 
0321311 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Smith, Michael - Matějů, Petr 
Vnímání korupce v mezinárodním porovnání: Úloha faktorů na individuální a 
celostátní úrovni.  
[Corruption Perceptions in International Comparison: The Role of Individual- and 
Country-level Effects.] 
Vnímání a realita korupce v České republice : nové výzkumy, metody a postupy. 
Praha : ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2008 S. 39-53. ISBN 978-
80-903316-4-8 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Corruption perceptions * social stratification * causes of corruption 
 
0319246 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Stachová, Jana 
Občanská společnost v regionu Orlicko.  
[Actors of regional development - Orlicko.] 
Aktéři rozvoje regionu - Orlicko. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - 
(Vajdová, Z.) S. 35-45. ISBN 978-80-7330-143-9. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies. 08. 2) 
Grant: GA MŠk 2D06001 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: civil society * participation * Orlicko region 
 
0322081 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Sunega, Petr - Mikeszová, Martina - Lux, Martin 
Souvislost mezi regionálními rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení a rozdíly v 
ekonomické výkonnosti regionů ČR.  
[The link between regional differences in financial affordability of housing and 
regional economic differences.] 
Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha : Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - (Lux, M.; Kuda, F.) S. 87-106. ISBN 978-80-7330-149-1 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing affordability * regional differences 
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0321061 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Tichý, Radek 
Náboženské/spirituální představy, zkušenosti a zájmy českolipských občanů.  
[Religious/Spiritual Ideas, Experiences and Concerns of Citizens of Česká Lípa.] 
Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 
Praha : Malvern, 2008 - (Lužný, D.; Nešpor, Z.) S. 167-185. ISBN 978-80-86702-53-7 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * spirituality * Česká Lípa 
 
0317264 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Tomášek, Marcel 
Pokladní v zahraničních řetězcích: nedobrovolná časová flexibilita a rozvoj 
sekundárního pracovního trhu.  
[Cashiers in foreing hypermarket chains: negative time flexibility and the 
development of secondary labour market.] 
Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných 
povolání a sociálních skupin. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - 
(Dudová, R.) S. 135-152. ISBN 978-80-7330-138-5 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Negative work flexibility * secondary labour market * gender 
 
0319306 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Uhde, Zuzana 
Kritická rekonstrukce diskuse: evropská versus česká politika péče.  
[Critical Recontruction of the Debate: European versus Czech politics of care.] 
Práce a péče: Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky 
Evropské unie. Praha : SLON, 2008 - (Křížková, A.; Dudová, R.; Hašková, H.; 
Maříková, H.; Uhde, Z.) S. 51-70. ISBN 978-80-86429-94-6 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Politics of care * Parenthood * European Union 
 
0319245 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Vajdová, Zdenka 
Aktéři místního rozvoje regionu Orlicko.  
[Actors of local development of the region Orlicko.] 
Aktéři rozvoje regionu - Orlicko. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - 
(Vajdová, Z.) S. 46-66. ISBN 978-80-7330-143-9. - (Sociologické studie/Sociological 
Studies. 08. 2) 
Grant: GA MŠk 2D06001 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social network analysis * actors of local development * Orlicko 
 
0316022 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Vinopal, Jiří 
Sociálněvědní výzkum z metodologického pohledu.  
[Social Science Research from the Methodological Point of View.] 
Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Praha : SLON, 2008 - 
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(Mansfeldová, Z.; Kroupa, A.) S. 209-230. ISBN 978-80-86429-88-5 
Grant: GA MPS 1J004/04-DP1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: methodology * social research 
 
0317636 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Víznerová, Hana 
Rodičovství a práce v životě migrujících žen.  
[Parenthood and work in the life of women-migrants.] 
Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných 
povolání a sociálních skupin. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - 
(Dudová, R.) S. 219-242. ISBN 978-80-7330-138-5 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: motherhood * migration * inequalities 
 
0317632 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze M 
Výborná, Radka 
Matky malých dětí: placená péče o dítě jako podmínka a zároveň možnost 
participace na trhu práce.  
[Mothers of young children: paid childcare as a condition and as an opportunity of 
participation on the labour market.] 
Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných 
povolání a sociálních skupin. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008 - 
(Dudová, R.) S. 155-179. ISBN 978-80-7330-138-5 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: childcare * work * motherhood 
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Kapitola v monografii nerecenzované – cizojaz. – not RIV – 3 
 
0310514 - SOU-Z 2009 CL eng M 
Benáček, Vladimír - Devlin, R. - Kotilainen, H. - O´Donovan, D. 
Public-private alliances for structural change and growth.  
[Aliance veřejného a soukromého sektoru pro strukturální změny a růst.] 
Structural change and productivity growth: 20 years later - old problems new 
opportunities. Santiago, Chile : United Nations, ECLAC, 2008. S. 231-300 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: efficiency 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/33277/2008-117-SES.32-
Latransformacion-WEB_OK.pdf 
 
0312803 - SOU-Z 2009 DE eng M 
Straková, Jana 
The Czech educational system and the evaluation of the ISCED-97 implementation.  
[Český vzdělávací systém a evaluace implementace klasifikce ISCED-97.] 
The International Standard Classification of Education (ISCED-97). An Evaluation of 
Content. Manheim : MZES, 2008 - (Schneider, S.) S. 216-225. ISBN 978-3-00-024388-
2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: education system * classification ISCED-97 
 
0312805 - SOU-Z 2009 GB eng M 
Straková, Jana 
The Czech Republic.  
[Česká republika.] 
Europe enlarged: A handbook of education, labour and welfare regimes in Central 
and Eastern Europe. Bristol : Policy Press, 2008 - (Kogan, I.; Gebel, M.; Noelke, C.) 
S. 123-150. ISBN 978 1 84742 064 0 
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: education system * labour market * social policies 



 139

Kapitola v monografii nerecenzované – čes. – not RIV – 1 
 
0305809 - SOU-Z 2008 CZ cze M 
Nešpor, Zdeněk 
Globální náboženství a etnocentrická občanská společnost aneb Kritické poznámky 
s přídavkem humoru.  
[Global Religion and Ethnocentric Civic Society, or Critical Notes with Bonus of 
Humor.] 
Náboženství v globální občanské společnosti. Brno : CDK, 2008 - (Hanuš, J.; 
Vybíral, J.) S. 130-142. ISBN 978-80-7325-140-6 
Grant: GA ČR GA403/06/0574 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Berger, Peter L.; sociology of religion * Peter L. * sociology of 
religion 
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Konferenční příspěvek v recenzovaném sborníku – cizojaz. – RIV – 7 
 
0313078 - SOU-Z 2009 RIV FR eng C 
Basl, Josef 
What do we know about effects of family background on computer literacy – based 
on results from the PISA survey.  
[Co víme o vlivech rodinného zázemí na počítačovou gramotnost – založeno na 
výsledcích výzkumu PISA.] 
Proceedings of the Paris International Conference On Education, Economy & 
Society. Strasbourg : Analytrics, 2008. S. 193-212. ISBN 978-2-9533842-0-8. 
[Paris International Conference On Education, Economy & Society. Paříž (FR), 
17.07.2008-19.07.2008] 
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2; GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: PISA * computer literacy * social background 
http://education-conferences.org/proceedings.aspx 
 
0310730 - SOU-Z 2009 RIV HR eng C 
Benáček, Vladimír 
On the Stages of Transformation of the Post-Communist Entrepreneurial Elite.  
[O stádiích transformace post-komunistické podnikatelské elity: analýza vývoje v 
Česku.] 
An Enterprise Odyssey: Tourism, Governance and Entrepreneurship. Záhřeb : 
University of Zagreb, 2008. S. 28-45. ISBN 978-953-6025-24-4. 
[Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship. Zahřeb (HR), 
11.06.2008-14.06.2008] 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Entrepreneurship * ownership 
 
0321332 - SOU-Z 2009 RIV SK eng C 
Benáček, Vladimír 
Management of the policies of development in the Czech Republic : CzechInvest as 
an example of public ddministration competence.  
[Politiky ekonomického rozvoje v České republice: CzechInvest jako příklad 
kompetentnosti veřejné administrativy.] 
Public policy and administration : challenges and synergies. Bratislava : NISPA CEE 
Publ, 2008. S. 174-188. ISBN 978-80-89013-38-8. 
[NISPAcee Annual Conference on Public Administration /16./. Bratislava (SK), 
15.05.2008-17.05.2008] 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Competitiveness * development * governance 
 
0318190 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng C 
Bernard, Josef 
Some Specifics of Social Capital and Social Networks in Rural Municipalities.  
[Některá specifika sociálního kapitálu a sociálních sítí ve venkovských obcích.] 
Venkov je náš svět, Countryside-our World. Praha : ČZU, 2008. S. 70-80. ISBN 978-
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80-213-1851-9. 
[Venkov je náš svět, Countryside-our World. Kutná Hora (CZ), 16.04.2008-
18.04.2008] 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social capital * rural areas * community 
 
0317004 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng C 
Čermák, Daniel - Stachová, Jana 
Voting Participation in Relation to the Size of Municipality.  
[Volební účast v závislosti na velikosti obce.] 
Venkov je náš svět, Countryside-our World. Praha : ČZU, 2008. S. 245-254. ISBN 
978-80-213-1851-9. 
[Venkov je náš svět, Countryside-our World. Kutná Hora (CZ), 16.04.2008-
18.04.2008] 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: voting participation * regional differences * municipalities 
 
0316471 - SOU-Z 2009 RIV PT eng C 
Křížková, Alena 
Gender in entrepreneurship in the transformed CEE labour markets. The case of the 
Czech Republic.  
[Gender v podnikání na transformovaných trzích práce střední a východní Evropy. 
Případ České republiky.] 
RENT XXII - Research in Entrepreneurship and Small Business Conference: 
Entrepreneurship as an Engine for Regional Development. Covilhã, Brussel : EIASM, 
2008 - (Leitão, J.; Raposo, M.) S. 1-19. ISBN 978-989-654-001-2. 
[Research in entrepreneurship and small business. Covilhã (PT), 20.11.2008-
21.11.2008] 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender in entrepreneurship * CEE labour markets * gender inequality 
in the labour market 
 
0317010 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng C 
Stachová, Jana - Čermák, Daniel - Vobecká, Jana 
Institutional trust in the regions of the Czech Republic.  
[Institucionální důvěra v regionech České republiky.] 
Venkov je náš svět, Countryside-our World. Praha : ČZU, 2008. S. 556-566. ISBN 
978-80-213-1851-9. 
[Venkov je náš svět, Countryside-our World. Kutná Hora (CZ), 16.04.2008-
18.04.2008] 
Grant: GA MMR WD -13-07-1 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: institutional trust * regional differences * Czech NUTS 2 regions 
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Konferenční příspěvek v recenzovaném sborníku – čes. – RIV – 2 
 
0316903 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze C 
Mikeszová, Martina 
Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení.  
[Regional disparities in rental housing affordability.] 
Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření. Ostrava : VŠB - TUO, 
2008. S. 78-93. ISBN 978-80-248-1890-0. 
[Mezinárodní vědecký seminář Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a 
měření. Šilheřovice (CZ), 13.11.2008-14.11.2008] 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: housing affordability * regional disparities * rental housing 
 
0310488 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze K 
Nešpor, Zdeněk 
Klášter jako sociologické téma. Řeholní společenství z hlediska sociologie 
(náboženství).  
[Monastýry as a Sociological Issue. Monasticism from the Point of View of Sociology 
(of Religion).] 
Locus pietatis et vitae. Praha : UK + Scriptorium, 2008. S. 19-35. ISBN 978-80-
86197-39-5. 
[Locus pietatis et vitae. Hejnice (CZ), 13.09.2007-15.09.2007] 
Grant: GA AV ČR IAA700280701 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Monasticism * Sociology of monasticism 
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Konferenční příspěvek v nerecenzovaném sborníku – cizojaz. – not 
RIV – 2  
 
0316579 - SOU-Z 2009 US eng C 
Hamplová, Dana - Le Bourdais, C. 
Educational Homogamy of Married and Cohabiting Couples: Do Marriage and 
Cohabitation become more similar as Cohabitation Becomes More Common?  
[Vzdělanostní homogamie manželských a nesezdaných párů: začnou být manželství 
a nesezdané soužití podobnější, když se nesezdané soužití stává běžnější?] 
: Population Association of America 2008 Annual Meeting. New Orleans : Princeton 
University, 2008. S. 1-33. 
[: Population Association of America 2008 Annual Meeting. New Orleans (US), 
17.04.2008-19.04.2008] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational homogamy * marriage 
http://paa2008.princeton.edu/abstractViewer.aspx?submissionId=81030 
 
0314372 - SOU-Z 2009 JP eng C 
Houžvička, Václav 
Czechs and Germans – the case of growing regional cooperation influenced by the 
europeisation of mutual relations.  
[Češi a Němci – příklad rostoucí regionální kooperace ovlivněné evropeizací 
vzájemných vztahů.] 
Comparative Studies of the Regional Cooperation and Regional Governance in 
Europe and in the East Asia. Yamagata : Fakulta humanitních studií Univerzity 
Yamagata, 2008. S. 3-21. 
[14. výroční konference Asociace pro regionální studia severovýchodní Asie. 
Yamagata (JP), 27.09.2008-28.09.2008] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Regional Cooperation * Integration * Globalization
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Konferenční příspěvek v nerecenzovaném sborníku – čes. – not RIV – 
3 
 
0316775 - SOU-Z 2009 CZ cze K 
Sunega, Petr 
Existuje v ČR sektor sociálního nájemního bydlení?  
[What part of the housing stock could be considered for social rented housing?] 
Sborník mezinárodní konference o sociálních aspektech bydlení. Praha : Sdružení 
nájemníků ČR, 2008. S. 113-120. 
[Mezinárodní konference o sociálních aspektech bydlení. Praha (CZ), 29.02.2008] 
Grant: GA ČR GA403/06/0915 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social housing * subsidy 

http://www.son.cz/files/Sbornik_konference_2008.pdf 
 
0316793 - SOU-Z 2009 CZ cze K 
Sunega, Petr 
Modely podporovaného (sociálního) bydlení v Evropě.  
[Systems of subsidised (social) housing in Europe.] 
Revitalizace deprivovaných romských čtvrtí v ČR. Praha : Krajský úřad 
Středočeského kraje, 2008. S. 1-21. 
[Revitalizace deprivovaných romských čtvrtí v ČR. Praha (CZ), 24.10.2008] 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Social housing * subsidy 
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/romska-
integrace/konference-revitalizace-deprivovanych-romskych-ctvrti-v-cr.htm 
 
0309210 - SOU-Z 2009 CZ cze C 
Špaček, Ondřej 
Sociální diferenciace aktivní sportovní participace v České republice.  
[Social differentiation of active sport participation in the Czech Republic.] 
Věda v pohybu - pohyb ve vědě. Sborník příspěvků. Praha : Univerzita Karlova, 
FTVS, 2008. S. 1-5. ISBN 978-80-86317-59-5. 
[Věda v pohybu - pohyb ve vědě. Mezinárodní studentská vědecká konference. 
Praha (CZ), 16.04.2008-17.04.2008] 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: sport, leisure time * social differentiation 
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Recenze – RIV – 19 
 

0323352 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Hampejsová, Jana 
Česká populace v kontextu vzájemného prolínání dvou sfér.  
[Czech population in context of each other diffusion of two spheres.] 
[Dudová (ed.), R.: Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého a partnerského 
života. Praha: 2007.]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 1 (2008), s. 
63-65. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Labour market * familly 
 
0313358 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Houžvička, Václav 
Recenze.  
[Review.] 
[Spurný, M.: Proměny sudetské krajiny, Domažlice, 2006]. Stavba. Roč. 15, č. 4 
(2008), s. 10-13. ISSN 1210-9568 
Grant: GA MŠk 2D06001 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: borderland * landscape * settement 
 
0323070 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Křížková, Alena 
Proč také naše společnost potřebuje antidiskriminační zákon.  
[Why also our society needs the anti-discrimination law? Equal pay for women and 
men.] 
[Havelková, B.: Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: Auditorium, 2007]. 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 1 (2008), s. 55-57. ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender wage gap * anti-discrimination law * discrimination 
 
0310376 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Juergensmeyer, M.: Teror v mysli Boží. Globální vzestup náboženského násilí. CDK, 
Brno 2007, 382 s]. Lidé města. Revue pro entologii, antropologii a etologii 
komunikace. Roč. 10, č. 1 (2008), s. 182-185. ISSN 1212-8112 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Religion * Terrorism * Sociology of Religion 
 
0310377 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Michalski, K.: Conditions of European Solidarity.Vol. 1. What Holds Europe 
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Together? Vol. 2. Religion in the New Europe. Central European University Press, 
Budapest – New York 2006, 192 + 146 s]. Lidé města. Revue pro entologii, 
antropologii a etologii komunikace. Roč. 10, č. 1 (2008), s. 164-168. ISSN 1212-
8112 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Union * European identity * Sociology of Religion 
 
0311072 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Strenski, I.: Thinking about Religion. An Historical Introduction to Theories of 
Religion. Blackwell, Malden – Oxford 2006, 358 s]. Religio: Revue pro religionistiku. 
Roč. 16, č. 1 (2008), s. 131-132. ISSN 1210-3640 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Religious studies * Sociolofy of religion 
 
0312761 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Kalivodová, L.: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K 
sociálním dějinám v letech 1945 – 1969. Academia, Praha 2007, 363 s]. Sociologický 
časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 4 (2008), s. 813-817. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czechoslovakia * Social policy * Socialism 
 
0316584 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Grace, D.: The Sociology of Religion. Sage, Los Angeles – London 2007, 283 s]. Lidé 
města. Revue pro entologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 10, č. 3 
(2008), s. 140-142. ISSN 1212-8112 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Religion * European sociology * Sociology of Religion 
 
0318448 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Nepraví mučedníci proticírkevního boje.  
[False Martyrs of the Anticlerical Struggle.] 
[Jindra, M.: Strážci lidskosti. Dvanáct příběhů příslušníků Československé církve 
(husitské) vězněných po únoru 1948. Náboženská obec CČSH na Starém Městě, 
Praha 2007, 162 s]. Soudobé dějiny. Roč. 15, č. 1 (2008), s. 164-167. ISSN 1210-
7050 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czechoslovak (Hussite) Church * Anticlericalism * History of religion 
 
0320940 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
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Religiozita „po česku“ jako model pro Evropu?  
[Czech "Religion" as a Paradigm for Europe?] 
[Fiala, P.: Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské 
společnosti: český případ. CDK, Brno 2007]. Soudobé dějiny. Roč. 15, č. 2 (2008), s. 
399-403. ISSN 1210-7050 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * Czech Republic, * 1993- * Christian democracy 
 
0314422 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Novotný, Lukáš 
Recenze.  
[Review.] 
[Beck, U.: Co je to globalizace. Brno: 2007, CDK. 191 s]. Sociologický časopis-Czech 
Sociological Review. Roč. 44, č. 2 (2008), s. 445-450. ISSN 0038-0288 
Grant: GA MŠk 2D06001 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: globalization * civilization * g-word 
 
0314695 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Novotný, Lukáš 
Recenze.  
[Review.] 
[Otčenášek, J.: Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního Podještědí. 
Praha: 2007, 207 s.]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 1 
(2008), s. 214-217. ISSN 0038-0288 
Grant: GA MŠk 2D06001 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: german minority * Germany 
 
0322399 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Skovajsa, Marek 
Diskuse o Flyvbjergově „fronetické“ sociální vědě pokračuje.  
[Debate about Flyvbjerg's „phronetic“ social science is continuing.] 
[Schram, S. ; Caterino, B.: Making Political Science Matter. Debating Knowledge, 
Research, and Method. New York: New York University Press 2006]. Sociologický 
časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 222-227. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: methodology of social science * phronesis * perestroika in political 
science 
 
0322454 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Svobodová, Marta 
Recenze.  
[Review.] 
[Barša, P. ; Fulka, J. ; Foucault, M.: Politika a estetika. Praha: Dokořán 2006, 200 
s]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, č .4 (2008), s. 807-809. 
ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: politic * esthetic 
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0311205 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Uhde, Zuzana 
Paradoxy kapitalistické modernizace z feministické perspektivy.  
[Paradoxes of capitalist modernization from the feminist perspective.] 
[Honneth, A.: Zbavovat se svéprávnosti. Paradoxy současného kaptalismu. Praha: 
Filosofia, s. 334]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 1 (2008), s. 49-52. 
ISSN 1213-0028 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Axel Honneth * kritická teorie * recenze 
 
0323377 - SOU-Z 2009 RIV CZ eng R 
Večerník, Jiří 
Review.  
[Recenze.] 
[Ringen, S.: The Liberal Vision and Other Essays on Democracy and Progress. Osford 
2007:The Bardwell Press, 203 str]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. 
Roč. 44, č. 3 (2008), s. 591-593. ISSN 0038-0288 
Grant: GA ČR GA403/08/1369 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: liberalism * democracy * social policy 
 
0323199 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Vobecká, Jana 
Recenze.  
[Review.] 
[Woitsch, J. ; Bahenský, F.: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské 
obyvatelstvo v Čechách v letech 1792-1794. Praha: 2007, 135 s]. Lidé města. Revue 
pro entologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 10, č. 1 (2008), s. 157-158. 
ISSN 1212-8112 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Union * European identity * Sociology of Religion 
 
0311400 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Vohlídalová, Marta 
Rozvod z té lepší stránky.  
[The Bright Side of Divorce.] 
[Heterington, E. ; Kelly, J.: For better or for worse. Divorce reconsidered. 2003: 
New York: Norton]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, č. 1 (2008), s. 65-
67. ISSN 1213-0028 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: family * divorce 
 
0321272 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze R 
Vojtíšková, Kateřina 
Proměna bílých žen a mužů z dělnické třídy na konci 20. století.  
[Transformation of White Working Class Men and Women at the End of the 20th 
Century.] 
[Weis, L.: Class. Reunion. The Remaking of the American White Working Class. New 
York, London: Routledge, 2004. 216 s]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 9, 
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č. 2 (2008), s. 84-88. ISSN 1213-0028 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Working class, masculinity, intersection * masculinity * intersection 
http://www.genderonline.cz 
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Recenze – not RIV – 1 

0306913 - SOU-Z 2008 CZ cze R 
Nešpor, Zdeněk 
Recenze.  
[Review.] 
[Ammerman, N.: Everyday Religion. Observing Modern Religious Lives. Oxford 
University Press, Oxford – New York 2007]. Sociologický časopis-Czech Sociological 
Review. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 219-222. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Sociology of religion * United States – Religion * Europe - Religion 
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Elektronické dokumenty – RIV – 28 
 
0319838 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Lebeda, Tomáš - Čermák, Daniel 
Senátní volby 1996 - 2008.  
[Senate elections 1996 - 2008.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. CD, 800 kB 
Grant: GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: elections * Senate * voting behavior 
 
0322389 - SOU-Z 2009 RIV DE eng E 
Skovajsa, Marek 
Social anthropology and national ethnography in post-socialist academic fields: 
partners or rivals?  
[Social anthropology and national ethnography in post-socialist academic fields: 
partners or rivals?] 
[textový dokument]. - Berlin : GESIS, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social anthropology * ethnography * post-communist social science 
http://www.cee-socialscience.net/archive/anthropology/article2.html 
 
0305807 - SOU-Z 2008 RIV CZ eng E 
Šafr, Jiří - Häuberer, J. 
Item battery for measurement of Bridging Social Capital: The comparison of ISSP 
2007 and CVVM 2007 datasets.  
[Položková baterie pro měření přemosťujícího sociálního kapitálu: porovnání 
výsledků z výzkumů ISSP 2007 a CVVM 2007.] 
[textový dokument]. - Plzeň : KS FF ZČÚ, 2008. www, 0,6 MB 
Grant: GA MPS 1J028/04-DP2; GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: bridging social capital * social trust * diversity in friendship 
http://www.kss.zcu.cz/data/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Dat
a&name=&idname=IDInternet&id=43 

Výsledek v RIV 
 
0319756 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šafr, Jiří - Häuberer, Julia 
Subjektivní sociální distance k profesím: podmíněnost hypotetických interakcí a 
existence subjektivní třídní hranice.  
[Subjective social distances to professions: of hypothetical interactions and 
existence of subjective class boundaries.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: subjective social distances * perceived social classes * Bogardus scale 
for occupations 

http://www.socdistance.wz.cz/publikace/safr&hauberer2008subsocdist1.pdf 
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0310496 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 1/2008.  
[newsLetter 1/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender and science * art and science * women and science 

http://www.cec-wys.org/media/466d684e/news_leden08_d.pdf 
 
0310497 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 2/2008.  
[newsLetter 2/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Gender and science * documentary * women and science 

http://www.cec-wys.org/media/32b06734/newsLetter%20unor%202008.pdf 
 
0310498 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 3/2008.  
[newsLetter 3/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: feminism * intellectual property * social movement 

http://www.cec-wys.org/media/b6b1ffee/News-brezen08_FIN.pdf 
 
0310499 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 4/2008.  
[newsLetter 4/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: private sector vs. academy * gender and science 

http://www.cec-wys.org/media/d09616ee/newsLetter%20duben%202008.pdf 
 
0310500 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 5/2008.  
[newsLetter 5/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Power in science * gender and science * contraception and hormones 

http://www.cec-wys.org/media/234b6dd7/kveten%20_novy.pdf 
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0310501 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 6/2008.  
[newsLetter 6/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Power in science * gender and science * scientific reform 

http://www.cec-wys.org/media/23383dfd/cerven008_final.pdf 
 
0314926 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 7-8/2008.  
[newsLetter 7-8/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Reform of Czech science founding 

http://www.cec-wys.org/media/490232be/CERVENEC+SRPEN%202008(2).pdf 
 
0314928 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 9/2008.  
[newsLetter 9/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularization of science * Scientific nights * knowledge society 

http://www.cec-wys.org/media/4bf7c031/newsLetter%20zari.pdf 
 
0314929 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 10/2008.  
[newsLetter 10/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Young people in Science * Mobility 

http://www.cec-wys.org/media/a8bd81dc/newsLetter_rijen08.pdf 
 
0319795 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 11/2008.  
[newsLetter 11/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Power in science * gender and science * contraception and hormones 

http://www.cec-wys.org/media/18d93338/news_listopad.pdf 
 



 154

0319796 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora 
newsLetter 12/2008.  
[newsLetter 12/2008.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Power in science * gender and science * contraception and hormones 

http://www.cec-wys.org/media/9531b042/newsLetter%20prosinec.pdf 
 
0307900 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Dimitrová, 
Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Šípová, Jana - 
Veselský, Michal 
Naše společnost 0801.  
[Our Society 0801.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
www.archiv.soc.cas.cz 
 
0307904 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Dimitrová, 
Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Šípová, Jana - 
Veselský, Michal 
Naše společnost 0802.  
[Our Society 0802.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
www.archiv.soc.cas.cz 
 
0307906 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Dimitrová, 
Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Šípová, Jana - 
Veselský, Michal 
Naše společnost 0803.  
[Our Society 0803.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
www.archiv.soc.cas.cz 
 
0307909 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Dimitrová, 
Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Šípová, Jana - 
Veselský, Michal 
Naše společnost 0804.  
[Our Society 0804.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
www.archiv.soc.cas.cz 
 
0307910 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Dimitrová, 
Michaela - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Šípová, Jana - 
Veselský, Michal 
Naše společnost 0805.  
[Our Society 0805.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
www.archiv.soc.cas.cz 
 
0318966 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, 
Michal - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Šípová, Jana 
Naše společnost 0806.  
[Our Society 0806.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0318976 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, 
Michal - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, 
Markéta - Hájková, Helena - Šípová, Jana 
Naše společnost 0809.  
[Our Society 0809.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0318985 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, 
Michal - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, 
Markéta - Hájková, Helena - Šípová, Jana 
Naše společnost 0810.  
[Our Society 0810.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0318993 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, 
Michal - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, 
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Markéta - Hájková, Helena - Šípová, Jana 
Naše společnost 0811.  
[Our Society 0811.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0318996 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, 
Michal - Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, 
Markéta - Hájková, Helena - Šípová, Jana 
Naše společnost 0812.  
[Our Society 0812.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0310373 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vojtíšková, Kateřina 
Skupinové diskuse s matkami žáků základních škol a studenty víceletých gymnázií a 
žáky 9. tříd ZDŠ.  
[Focus groups with mothers of students attending elementary schools or multi-year 
gymnasia.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Focus group, family, education * family * education 

http://www.sdilenihodnot.soc.cas.cz/getfile.php?file=77849454&download=1&filen
ame=WP10_Vojtiskova.pdf 
 
0322302 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vojtíšková, Kateřina 
Jak se rodiny rozhodují o středním vzdělání. Kvalitativní studie.  
[Family choice of Secondary School. A Qualitative Study.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Focus group * cultural reproduction/mobility * education 

http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/getfile.php?file=78591085&filename=WP12-
Vojtiskova.pdf 
 
0324078 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E 
Vojtíšková, Kateřina 
Diskurzní analýza – diskurzivní psychologie a kritická analýza diskurzu.  
[Discursive analysis – Discoursive Psychology and Critical Discourse Analysis.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. www 
Grant: GA MŠk 2D06014 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Critical discourse analysis * Discourse psychology * Attitudes 

http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/getfile.php?file=58299872&filename=WP13-
Vojtiskova.pdf 
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Uspořádání akce – RIV – 26 
 

0317652 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Červinková, Alice 
Interdisciplinární doktorandský seminář na téma migrace.  
[Interdisciplinary Postgraduate Seminar on Migration in the Czech Republic.] 
[Praha, 18.04.2008, (W-CST 25/0)] 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: migration * postgraduate seminar 
 
0317653 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Červinková, Alice 
Nahlédnout do vědy zadními vrátky: studia vědy a technologií a zodpovědné 
bádání, začátek vědecké dráhy, gender a věda očima vědních studií.  
[Taking a look at science through the back door: science and technology studies 
and responsible research, early stage academic career and gender through the lens 
of science studies.] 
[Praha, 07.11.2008, (W-CST 13/0)] 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: science and technology studies * responsible research * academic 
career 
 
0317657 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Červinková, Alice 
Proměny vědění: za zrcadlem znalostní společnosti.  
[Changes of Knowledge: Behind the Mirror of the Knowledge Society.] 
[Praha, 29.08.2008, (W-CST 80/0)] 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: knowledge * society 
 
0316934 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Dudová, Radka - Hastrmanová, Šárka - Hašková, Hana - Maříková, Hana - 
Vohlídalová, Marta 
Nová rizika pracovního trhu.  
[New risks of labour market.] 
[Praha, 07.04.2008, (W-CST 70/0)] 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: labour market * flexibility * marginalisation 
 
0316935 - SOU-Z 2009 RIV fre U 
Dudová, Radka 
Conférence Publique F. Singly „Familles européennes sous la deuxième modernité.  
[Public conference of prof. F. De Singly „Europeans Families Under the Second 
Modernity“.] 
[Praha, 23.09.2008, (W-EUR 40/3)] 
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Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: French sociology * family * individualisation 
 
0320750 - SOU-Z 2009 RIV eng U 
Dusa, A. - Hausstein, B. - Stebe, J. - Krejčí, Jindřich - Hegedus, P. - Fabian, Z. 
Strengthening the Council of European Social Science Data Archives Research 
Infrastructure (CESSDA RI).  
[Posílení výzkumné infrastruktury Rady evropských sociálněvědních datových 
archivů (CESSDA RI).] 
[Bucharest, 16.07.2008, (W-EUR 16/15)] 
Grant: 7. Rámcový program(XE) FP7-212214 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social science research infrastructure * data archive * data science 
 
0318208 - SOU-Z 2009 RIV eng U 
Hašková, Hana - Uhde, Zuzana 
PhD. course Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of 
Contemporary Women´s Movements.  
[Mezinárodní kurz pro doktorandy Gender a občanství v multikulturní Evropě: 
Dopady současných ženských hnutí.] 
[Praha, 10.06.2008-13.06.2008, (W-EUR 35/30)] 
Grant: 6. Rámcový program(XE) 028746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women´s movements * multiculture * citizenship 
 
0310443 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Kolářová, Marta - Vojtíšková, Kateřina - Stachová, Jana 
Kvalitativní výzkum sociálních distancí.  
[Qualitative Research of Social Distance.] 
[Praha, 29.05.2008, (W-CST 10/0)] 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social distance * inequalities * categorization 
 
0320521 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra - Bernard, Josef - Bernardyová, Kateřina 
Bariéry a příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do 
České republiky.  
[Obstacles and opportunities: factors influencing the decisions of Czech scientists 
about the return to the Czech Republic from abroad.] 
[Praha, 25.09.2008, (W-CST 7/0)] 
Grant: GA MŠk 2E06015 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Migration of highly qualified workers * brain gain * programs 
supporting return of scientists and researchers 
 
0320522 - SOU-Z 2009 RIV eng U 
Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra - Bernard, Josef - Bernardyová, Kateřina 
Obstacles and opportunities: factors influencing the decisions of Czech scientists 
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about the return to the Czech Republic from abroad.  
[Bariéry a příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do 
České republiky.] 
[Praha, 06.10.2008, (W-EUR 8/4)] 
Grant: GA MŠk 2E06015 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Migration of highly qualified workers * brain gain * programs 
supporting return of scientists and researchers 
 
0322870 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Krejčí, Jindřich - Vojtková, Michaela 
Den otevřených dveří v Sociologickém ústavu AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky.  
[Open house of Institute of Sociology of AS CR within Science and Technology 
Week.] 
[Praha, 06.11.2008, (W-CST 277/0)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Open door days * Science and Technology Week 
 
0310107 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Linek, Lukáš - Stachová, Jana 
Kdy vymřou voliči KSČM?  
[When the Communist Voters Will Die Out?] 
[Praha, 03.04.2008, (W-CST 22/0)] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: voting * turnout * age structure of voters 
 
0317012 - SOU-Z 2009 RIV eng U 
Lyons, Pat - Stachová, Jana 
Citizens and the State in the Czech Republic: The Impact and Legacy of the Prague 
Spring 1968-2008.  
[Veřejná podpora demokratických hodnot napříč generacemi v České republice.] 
[Praha, 27.11.2008, (W-CST 6/0)] 
Grant: GA ČR GA407/08/1515 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: access to education * educational inequalities 
 
0318443 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Mansfeldová, Zdenka - Bernardyová, Alžběta - Lacina, Tomáš - Špicarová-
Stašková, Barbora - Stachová, Jana 
15 let parlamentního výzkumu v ČR.  
[15 Years of Parliamentary Research in the Czech Republic.] 
[Praha, 13.11.2008, (W-CST 13/0)] 
Grant: GA ČR GA407/07/1395 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: MP surveys * legislative behavior * representation 
 
0313302 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Mikeszová, Martina - Stachová, Jana 
Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení.  
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[Regional Disparities in Rental Housing Affordability.] 
[Praha, 02.10.2008, (W-CST 10/0)] 
Grant: GA MMR WD-05-07-3 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: regional disparities * housing affordability * rental housing 
 
0320751 - SOU-Z 2009 RIV eng U 
Quandt, M. - Krejčí, Jindřich - Orten, H. 
CESSDA PPP Expert Workshop on Harmonisation Issues in Comparative Social 
Surveys.  
[Expertní workshop CESSDA-PPP o otázkách harmonizace dat v komparativním 
sociálním výzkumu.] 
[Paříž, 03.04.2008, (W-EUR 30/28)] 
Grant: 7. Rámcový program(XE) FP7-212214 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: international comparative research * social survey * data 
harmonisation 
 
0310354 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Simonová, Natalie - Soukup, Petr - Stachová, Jana 
Determinace přechodu na VŠ v různých sociálních skupinách.  
[Determinants of the transition to university education among different social 
classes in the Czech Republic.] 
[Praha, 17.04.2008, (W-CST 6/0)] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational inequalities * transition to university 
 
0319560 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Simonová, Natalie - Soukup, Petr - Stachová, Jana 
Vývoj reprodukce vzdělanostních nerovností V ČR v evropském kontextu.  
[Evolution of Educational Inequalities Reproduction in the Czech Republic in the 
European context.] 
[Praha, 16.10.2008, (W-CST 19/0)] 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational inequalities * access to education 
 
0310358 - SOU-Z 2009 RIV eng U 
Smith, Michael - Stachová, Jana 
A Corruption Eruption? Making Inferences about Czech and Cross-National 
Corruption Trends through Media Analysis.  
[Erupce korupce. Mediální analýza korupčních trendů v ČR a v mezinárodní 
perspektivě.] 
[Praha, 20.03.2008, (W-EUR 11/1)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: corruption * corruption perceptions * media analysis 
 
0310368 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Stachová, Jana - Heitlinger, A. 
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Koncepce a metodologie knihy "Ve stínu holocaustu. Čeští a slovenští židé po roce 
1945".  
[Conception and Methodology of the Book „In the Shadows of the Holocaust and 
Communism: Czech and Slovak Jew since 1945".] 
[Praha, 15.05.2008, (W-CST 8/0)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech and Slovak Jews * communist period * research methodology 
 
0313446 - SOU-Z 2009 RIV eng U 
Stöckelová, Tereza - Wohrer, V. - Mayer, K. 
Acting with social sciences and humanities.  
[Sociální a humanitní vědy v akci.] 
[Rotterdam, 23.08.2008, (W-WRD 50/50)] 
Grant: Evropská komise(XE) 017617 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: STS * social sciences and humanities 
 
0318185 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Šafr, Jiří - Häuberer, Julia - Stachová, Jana 
Sociální distance interakční přístup ke studiu stratifikace (ochota ke sdružování, 
homogenita a zdroje v sociální síti).  
[Social distance: interactional approach to study of social distance (willingnes to 
associate, homogeneity and resources in social network.] 
[Praha, 30.10.2008, (W-EUR 22/6)] 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social distance * stratification * egocentric network 
 
0323670 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Šaldová, Kateřina 
Heyrovského sestra: ženy v české vědě.  
[Heyrovsky´s Sister: Women in Czech Science.] 
[Praha, 03.11.2008-09.11.2008, (E-CST 500/0)] 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * ženy ve vědě * věda a společnost 
 
0314936 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Šaldová, Kateřina 
Hormonální akvárium: filmový a diskusní večer na téma "Diskurzy o hormonální 
antikoncepci".  
[Fish´n´pills – discussion and film screening.] 
[Praha, 12.06.2008, (W-CST 47/0)] 
Grant: GA MŠk 1P05OK459 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender * birth kontrol * hormones 
 
0322994 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Vojtková, Michaela - Lebeda, Tomáš 
Tisková konference a diskuze s autory u příležitosti vydání publikace Voliči a volby 
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2006.  
[Press release and discussion with the authors of the publication Voliči a volby 
2006.] 
[Praha, 14.02.2008, (W-CST 17/2)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: time-of-voting decision * voting behavior * Czech Republic 
 
0322995 - SOU-Z 2009 RIV cze U 
Vojtková, Michaela - Rakušanová, Petra 
Realita politiky v očích bývalých političek.  
[Reality of policy life view by former women decision makers.] 
[Praha, 18.02.2008, (W-CST 11/1)] 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: policy * decision makers women * gender politic 
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Výzkumné zprávy 
 
 
Výzkumné zprávy – RIV – 3 
 
 
0320515 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze V 
Kostelecký, Tomáš - Bernard, Josef - Patočková, Věra 
Jak změnit „brain drain“ v „brain gain“. Politiky k ovlivňování migrace vysoce 
vzdělaných.  
[How to turn Brain Drain into Brain Gain. Policies to Influence Migration of Highly 
Skilled.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 42 s. 
Grant: GA MŠk 2E06015 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Brain gain * migration of highly skilled * programmes supporting 
return of scientists and researchers 
 
0323051 - SOU-Z 2009 RIV LU eng V 
Plantenga, J. - Remery, Ch. - Křížková, Alena 
Gender Mainstreaming of employment policies. A comparative review of thirty 
European countries.  
[Komparativní studie 30 evropských zemí.] 
Luxembourgh : European Commission, 2008. 77 s. ISBN 978-92-79-07462-2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 

http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2007/ke8107103_en.pdf 
 
0323028 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze V 
Tenglerová, Hana 
Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 
2008.  
[Positon of women in the czech science and supporting activities. Report 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 49 s. ISBN 978-80-7330-158-3 
Grant: GA MŠk OK08007 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: women in science * statistics * policies 
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Výzkumné zprávy – not RIV – 115 
 

0097575 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o americké radarové základně v ČR.  
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PM80108) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: radar base 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0305581 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o americké radarové základně v ČR.  
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PM80306) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Radar Base in Czech Republic 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0306634 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o NATO a obraně země.  
[Citizens on Nato and Defense of Country.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
pm80312) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516 
Klíčová slova: Citizens on Nato * Defense of Country 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0306636 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Daně z pohledu veřejného mínění.  
[Taxation in View of Public Opinion.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev80319) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Taxation * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307319 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Česká veřejnost o Kosovu.  
[Czech Public on Kosovo.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PM80403) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: survey * declaration of independence * Kosovo 
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0307322 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Postoje české veřejnosti k cizincům.  
[Czech Public's Attitudes to Foreigners.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OV80429) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Attitudes to Foreigners 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307433 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Vztah k různým národnostním skupinám žijícím v ČR.  
[Relation to Different National Groups Living in the Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov80421) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: national groups * Relation 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308144 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o americké radarové základně v ČR.  
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PM80523) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308815 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o americké radarové základně v ČR.  
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Pm80604) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308817 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o ekonomické situaci svých domácností.  
[Citizens on Economic Situation of Their Households.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Eu80602) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Economic Situation * the Households 
http://www.cvvm.cas.cz 
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0309016 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Jaké hodnoty jsou pro nás důležité?  
[Which Values Are Important For Us?] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OV80611) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the matter of values 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0310143 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o uznání Kosova vládou ČR.  
[Citizens on Recognition of Kosovo by Czech Government.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PM80725) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: declaration of independence * Kosovo 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0310803 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o americké radarové základně v ČR.  
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Pm80604) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313360 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o americké radarové základně v ČR – září 2008.  
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic - September 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Pm81003) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Radar Base in Czech Republic * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313716 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu.  
[Confidence to Some Representatives in International Context.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PM81022) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Confidence to Some Representatives * the International Politics 
http://www.cvvm.cas.cz 
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0313867 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Česká veřejnost o konfliktu na Kavkaze.  
[Czech Public on Conflict in the Caucasus.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
pm81031) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: The Conflict in the Caucasus * Russia * South Ossetia 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0314156 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o americké radarové základně v ČR – říjen 2008.  
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic - October 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PM81107) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base * Public Opinion * October 2008 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0316234 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2008.  
[Citizens on Economic Situation of Their Households - October 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PM81119) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the financial situation * Economic Situation of households 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0317874 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Hodnocení některých sociálních podmínek v ČR – říjen 2008.  
[Evaluation of some social conditions in the Czech Republic - October 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu81105) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the social condition * Czech Republic 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0317878 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Červenka, Jan 
Hodnocení vztahů s některými státy.  
[Evaluation of Relations with Some Countries.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
pm81209) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Evaluation of Relations with Countries 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0317879 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
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Červenka, Jan - Kmoníčková, Vendula 
Občané o americké radarové základně v ČR – listopad 2008.  
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic - November 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
pm81210) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0097571 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Češi a svatby.  
[Czechs and weddings.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Ov80108) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czechs * weddings * planning 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0099722 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
České zdravotnictví očima veřejnosti.  
[Public about health system.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (OZ80201) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: health system 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0306639 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Důvěra a spokojenost Čechů s OSN, EU a NATO.  
[Belief and satisfaction of Czechs with UN, EU and NATO.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
pm80327) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Belief and satisfaction * UN, EU and NATO 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307325 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Češi a tolerance.  
[Czechs and toleration.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OV80430) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czechs * toleration 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307428 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
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Jaké chování je pro nás morálně přijatelné?  
[What kinds of behavior are moral acceptable for us?] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov80410) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: kinds of behavior * moral acceptable behavior 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308101 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Češi o členství České republiky v Evropské unii.  
[Czechs about membership of Czech Republic in European Union.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
pm80520) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Union 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308664 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Postoje k evropské integraci a hodnotám uplatňovaným v Evropské unii.  
[Public attitudes to European integration and values exercised in EU.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Pm80530) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public attitudes * European integration 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309296 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Hodnocení ekologické situace v ČR.  
[Evaluation of environmental situation in Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OE80616) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: environmental situation * Czech Republic 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309297 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Hodnocení činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.  
[Evaluation of activity in area of protection of environment.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Oe80619) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: protection of environment 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0310142 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Češi o nezaměstnanosti.  



 171

[Czechs about unemployment.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
EU80724) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: unemployment * opinions of Czech citizens 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0310805 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Dimitrová, Michaela 
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních.  
[Evaluation of economic situation and material living conditions.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV80730) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: economic situation * material living conditions 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0093831 - SOU-Z 2008 CZ eng V 
Hašková, Hana - Uhde, Zuzana - Dudová, Radka - Křížková, Alena - Leontiyeva, 
Yana - Maříková, Hana - Pulkrábková, K. - Vohlídalová, Marta - Vojtková, 
Michaela 
Description of legislation and statistical data on childcare leaves, childcare 
benefits, childcare facilities and work-life balance arrangements in the Czech labor 
market since the WWII (with special focus on single parent families, Roma minority 
and foreigners).  
[Legislativa a statistická data k problematice rodičovské dovolené, finanční 
podpory rodičovství, zařízení péče pro děti a podmínek na trhu práce ke 
kombinování práce a soukromého života v české společnosti od druhé světové války 
do současnosti (zaměření na neúplné rodiny, cizince a romskou minoritu).] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 104 s. 
Grant: EK(XE) 028746-2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: childcare leaves * childcare benefits * work-life balance 
 
0323119 - SOU-Z 2009 CZ eng V 
Křížková, Alena 
National Expert Assessment of the Gender Perspective in The National Reform 
Programme for Employment.  
Praha : EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality 
between women and men', 2008. 24 s. 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: National Reform Programme for Employment * gender mainstreaming 
* gender equality 
 
0323120 - SOU-Z 2009 CZ eng V 
Křížková, Alena 
Ethnic minority and Roma women in the Czech Republic.  
Praha : EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality 
between women and men', 2008. 52 s. 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: ethnic minority * gender equality * Roma women 
 
0323121 - SOU-Z 2009 CZ eng V 
Křížková, Alena 
National Expert Assessment of the Gender Perspective in the National Strategic 
Report.  
Praha : EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality 
between women and men', 2008. 36 s. 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: National Strategic Report * gender mainstreaming * gender equality 
 
0323122 - SOU-Z 2009 CZ eng V 
Křížková, Alena 
Gender segregation in the labour market: roots, implications and policy responses 
in the Czech Republic.  
Praha : EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality 
between women and men', 2008. 32 s. 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: gender segregation * gender pay gap * gender inequality 
 
0323123 - SOU-Z 2009 CZ eng V 
Křížková, Alena 
The provision of childcare services in the Czech Republic.  
Praha : EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 'Equality 
between women and men', 2008. 24 s. 
Grant: GA AV ČR IAA700280804 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: childcare sercices * family policy * gender equality * Barcelona 
targets in childcare coverage 
 
0097570 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k vrcholným představitelům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80109) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * politicians 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0097584 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80109) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * top politicians 
http://www.cvvm.cas.cz 
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0099718 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v lednu 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in January 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv80131) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: party * preferences 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0099720 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v lednu 2008.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
January 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80204) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political situation * January 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0305584 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k stranickým představitelům.  
[Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80222) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * Party Representatives 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0305587 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v únoru 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in February 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv80221) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0306640 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2008.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
March 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zpávy CVVM, Pv80325) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Confidence in constitutional institutions * political situation in March 
2008 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307318 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
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Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v březnu 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in March 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV80321) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * March 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307429 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v dubnu 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in April 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv80424) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * april 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307430 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v dubnu 2008.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
April 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv80425) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political situation * april 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307431 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Postoje k podobě politického systému.  
[Public attitude to form of political system.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv80421) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public attitude * form of political system 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308488 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v prosinci 2007.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
December 2007.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80107) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political situation * december 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308663 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v květnu 2008.  
[onfidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
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May 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80530) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political situation * May 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308672 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v květnu 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in May 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv80528) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * May 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308818 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80602) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Popularity * Top Politicians 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309300 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v červnu 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in June 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv80618) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * June 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309301 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2008.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
June 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80623) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: satisfaction * political situation 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0311818 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v září 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in September 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV80917) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * September 
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0311874 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2008.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
September 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80919) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: and satisfaction with political situation * september 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0312123 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k stranickým představitelům.  
[Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI80922) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Representatives * popularity * politicians 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0312124 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
K volbám do krajských zastupitelstev.  
[On the elections to the regional councils.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV80925) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the elections * the regional councils 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313745 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v říjnu 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in October 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv81029) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * October 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313930 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v říjnu 2008.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
October 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI81103) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the political situation * October 2008 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0314155 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
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Kunštát, Daniel 
Důvěra k vrcholným politikům.  
[Popularity of Top Politicians.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI81105) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public opinion * politicians * October 2008 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0316238 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v listopadu 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in November 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV81121) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * trust to political Parties 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0316240 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2008.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
November 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI81124) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political situation * constitutional institutions * public opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0317880 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v prosinci 2008.  
[Party Preferences and Voting Model in December 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv81217) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Party Preferences * Voting Model * december 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0097589 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Hodnocení činnosti politických stran a institucí.  
[Evaluation of selected political parties and institutions.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80110) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: parties * institucions * evaluation 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0099717 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Vztah Čechů k vybraným národnostem.  
[Public relationship to other nationalities.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
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Ov80131) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public relationship * nationalities 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0305008 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o ústavních pravomocích prezidenta a způsobu jeho volby.  
[Public about presidential Competencies and a type of presidential election.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80213) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: presidential Competencies * presidential election 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0306630 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o kouření.  
[The Czech public about smoking.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Or80331) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: smoking 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307324 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Veřejnost o výzkumech veřejného mínění.  
[Public about polls.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OM80505) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: opinion polls 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307434 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Politická kultura.  
[Political culture.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ps80502) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Political culture 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307897 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.  
[Citizens about the presidency to the European Union.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
EU80519) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Union * the presidency 
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0309013 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Češi o některých právech homosexuálních párů.  
[Czech citizens´ attitude to rights of homosexual couples.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OV80606) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: homosexual couples * attitude to rights 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309015 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Veřejné mínění o interrupci a eutanazii.  
[Public opinion about foeticide and euthanasia.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OV80610) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: foeticide * euthanasia * public opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309018 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Postoj občanů k trestu smrti.  
[Public Attitude to Death Penalty.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OB80612) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Death Penalty * Public Attitude 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309675 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.  
[Citizens about the presidency to the European Union.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
EU80704) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the presidency to the European Union * the Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0310806 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o Pražském jaru a srpnu 1968.  
[Public about the Prague Spring and about the Communist invasion of 
Czechoslovakia in August 1968.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 9 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PO80820) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
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Klíčová slova: the Prague Spring * Public Opinion * the Communist invasion of 
Czechoslovakia in August 1968 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0310809 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta - Myslivcová 
Občané o vybraných tématech zdravotnictví.  
[Czech Health system in View of Public.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OZ80703) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech Health system * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313357 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Okolnosti ovlivňující dosažení vzdělání.  
[What is educational background influenced by?] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Or81002) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: educational background * influence 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313363 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.  
[Citizens about the presidency to the European Union.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Eu81013) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the presidency to the European Union * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0314468 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.  
[Citizens about the presidency to the European Union.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PM81110) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the presidency to the European Union * Public Opinion * October 
2008 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0317872 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Škodová, Markéta 
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.  
[Citizens about the Presidency to the European Union.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
pm81204) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
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Klíčová slova: Public opinion * the Presidency to the European Union 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309679 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Štohanzlová, Iva 
Spokojenost občanů se životním prostředím.  
[Czechs and their satisfaction with environmental conditions.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OE80711) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: satisfaction with * environmental conditions 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0099719 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Hodnocení prezidentských kandidátů.  
[Public Opinion on the presidential candidates.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi80206) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: presidential candidates * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0099723 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Názory obyvatel na rozdělení Československa.  
[Public opinion on the break-up of Czechoslovakia.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Po80117a) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the break-up of Czechoslovakia 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0099727 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Rozdělení Československa jako společenské téma.  
[Is Czechoslovakia break-up still an important issue?] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Po80117b) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czechoslovakia break-up 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0099728 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Pocity spojené se vznikem samostatné České republiky po rozdělení Československa 
a názory obyvatel na vybrané příčiny rozdělení.  
[The break-up of Czechoslovakia: feelings related to this event and public opinion 
about the causes of the break-up.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Po80117c) 



 182

Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: The break-up of Czechoslovakia 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0099729 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Názory občanů na průběh rozdělení Československa a vztahy se Slovenskem.  
[Public opinion on the process of Czechoslovakia break-up and relationship between 
Czechs and Slovaks.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Po80117d) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: relationship between Czechs and Slovaks 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0305582 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě.  
[Public opinion on performance of president Vaclav Klaus.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi80305) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public opinion * president 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308667 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Povědomí občanů ČR o Lisabonské smlouvě a zájem o ní.  
[Public Opinion on the Treaty of Lisbon.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Eu80526) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the Treaty of Lisbon * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309676 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Povědomí občanů ČR o Lisabonské smlouvě a zájem o ní.  
[Public Opinion on the Treaty of Lisbon.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
EU80709) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the Treaty of Lisbon * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309678 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Zájem občanů o informace o životním prostředí.  
[Public Opinion on Information about Environment.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OE80710) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
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Klíčová slova: Environment 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0311062 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Prestiž povolání.  
[Prestige of occupations.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
EU80829) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the Public Opinion * Prestige of occupations 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0316232 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Důvody vstupu do politických stran.  
[Reasons for joining political parties.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV81113) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: political parties * participation on public life 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0317881 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Tabery, Paulína 
Povědomí občanů ČR o Lisabonské smlouvě a zájem o ní.  
[Public Opinion on the Treaty of Lisbon.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
pm81217) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the Treaty of Lisbon * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0312385 - SOU-Z 2009 CZ eng V 
Uhde, Zuzana (ed.) - Dudová, Radka - Pulkrábková, K. - Soudková, Š. 
Report on the activities and political claims of majority women’s NGOs and 
minoritized women’s and gender-based NGOs or groups on care and specifically on 
childcare in the Czech Republic since the end of the Second World War.  
[Zpráva o aktivitách a politických požadavcích ženských organizací a dalších 
genderově, či na minority zaměřených organizací týkajících se péče, zejména péče 
o děti v České republice po druhé světové válce.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 78 s. 
Grant: 6. Rámcový program(XE) 028746-2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social movements * NGO * gender 
 
0099721 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Bezpečnostní rizika pro ČR z pohledu veřejného mínění.  
[Security Risks for the Czech Republic in the Public Opinion View.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Po80201) 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Security Risks * Czech Republic 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0306631 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Názory veřejnosti na funkci výkonu trestu odnětí.  
[Public opinion on imprisonment.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV80331) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: imprisonment * Public opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0306633 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Hodnocení stavu vybraných oblastí veřejného života a očekávaný vývoj v roce 2008.  
[Evaluation of the situation in some areas and expected development of these 
areas in year 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PS80319) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Evaluation of the situation in some areas 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0306638 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Názory veřejnosti na vybrané příčiny kriminálního jednání.  
[Public opinion on chosen causes of criminal behavior.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ob80407) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: criminal behavior * Public opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307316 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Názory veřejnosti na vybrané příčiny kriminálního jednání.  
[Public opinion on chosen causes of criminal behavior.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OB80407) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: criminal behavior * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0307323 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Obavy spojované s výkonem trestu odnětí svobody.  
[Public opinion on fears of imprisonment.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OB80505) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: fears of imprisonment * Public Opinion 
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http://www.cvvm.cas.cz 
 
0308669 - SOU-Z 2008 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Vliv členství ČR v EU na vybrané hospodářské a sociální oblasti.  
[Influence of Czech membership in EU on czech citizens.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Pm80527) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech membership in EU 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309014 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Spokojenost s životními podmínkami v místě bydliště.  
[Citizens satisfaction with living conditions at their place of residence.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OR80609) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: satisfaction * living conditions 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309294 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života.  
[Satisfaction with current conditions of some areas of public life.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Ps80626) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Satisfaction * areas of public life 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309295 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Názory veřejnosti na ochranu životního prostředí.  
[Public opinion on the environmental protection.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Oe80626) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public opinion * the environmental protection 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0309298 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Globální ekologické problémy očima české veřejnosti.  
[Czech public on global environmental problems.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
Oe80625a) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Public opinion * global environmental problems 
http://www.cvvm.cas.cz 
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0309299 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Jak chráníme životní prostředí?  
[Czechs and the environmental protection.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 3 s. - (Tiskové zpávy CVVM, 
Oe80625b) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514 
Klíčová slova: the environmental protection 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313362 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Hodnocení krajské samosprávy.  
[Public opinion on the regional policy.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi81009) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: regional policy * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0314154 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Důvěra politickým stranám.  
[Trust to political parties.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV81105) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the political parties * the trust 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0316237 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Politická orientace občanů.  
[Popularity of political ideologies.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
PO81120) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the most popular political ideologies * Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0317875 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Veselský, Michal 
Ohlédnutí za krajskými volbami.  
[The elections to the regional councils.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, q81208) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the regional councils * The elections 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313712 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Vinopal, Jiří 
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Konzumace piva v České republice v roce 2008.  
[The Beer Consumption in the Czech Republic in 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OR81022a) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: The Beer Consumption * the Pubs * Beer in Czech Society 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313713 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Vinopal, Jiří 
Některé aspekty výběru piva českými konzumenty v roce 2008.  
[Some Aspects of Beer Choice of Czech Consumers in 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OR81022b) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech Consumers * Beer Choice 
http://www.cvvm.cas.cz 
 
0313714 - SOU-Z 2009 CZ cze V 
Vinopal, Jiří 
Názory veřejnosti na české pivo a pivovarnictví v roce 2008.  
[Opinions of Czech Public towards Czech Beer and Brewing Industry in 2008.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, 
OR81022c) 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: the Brewing Industry * the Public Opinion 
http://www.cvvm.cas.cz  
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Články v novinách – not RIV – 85 

 
0313083 - SOU-Z 2009 CZ cze N 

Basl, Josef 
Význam počítačové gramotnosti a možnosti jejího zjišťování v rámci mezinárodního 
výzkumu PISA.  
[Computer literacy and how it is measured within the PISA international study.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 9 (2008), s. 7-9. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR(CZ) GA403/06/1421 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: computer literacy * educational inequalites * PISA 
http://www.socioweb 
 
0320775 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Bayer, Ivo 
Evropa by byla, jen ten lid jí chybí.  
[Europe would exist, just the people are missing.] 
MF Dnes. Roč. 19, č. 298 (2008), s. 11-11. ISSN 1210-1168 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: European Union * democracy * European identity 
 
0313301 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Benáček, Vladimír - Brzobohatý, F. 
Kvantifikace vlivu struktury ekonomiky na strukturu středního školství v Praze.  
[Quantifying the impact of economic structure on the structure of secondary 
education in Prague.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 9 (2008), s. 3-5. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: structure of production * education * productivity 
http://www.socioweb.cz 
 
0305385 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Bernard, Josef 
Mezinárodní migrace profesionálů – brain drain, brain exchange, brain circulation.  
[International Migration of professionals – brain drain, brain exchange, brain 
circulation.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 2 (2008), s. 15-17. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2E06015 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: brain circulation * brain drain * brain exchange 
www.socioweb.cz 
 
0312532 - SOU-Z 2009 CZ eng N 
Bernard, Josef 
Draining away or just circulating.  
[Únik mozků nebo jen jejich cirkulace?] 
Socioweb. Roč. 6, č. 7-8 (2008), s. 3-6. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2E06015 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: : international migration * economic development * brain drain 
http://www.socioweb.cz 
 
0316798 - SOU-Z 2009 CZ eng N 
Bernardyová, Alžběta 
Catching Seriously Bad Dudes: US Counter-terrorism strategies.  
[Chytání opravdu zlých chlápků: Protiteroristické strategie USA.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 7-8 (2008), s. 34-38. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA407/07/1395 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: terrorism * counter-terrorism * US * 9/11 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/156_socioweb_7_08.pdf 
 
0316799 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Bernardyová, Alžběta 
Důvěra občanů v Parlament České republiky.  
[Trust of citizens in the Parliament of the Czech Republic.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 10 (2008), s. 16-18. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA407/07/1395 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: policy making * parliament * trust 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/156_socioweb_10_08.pdf 
 
0316801 - SOU-Z 2009 CZ eng N 
Bernardyová, Alžběta - Lyons, Pat 
When Security Fails: the Czech Experience of Invasions and Takeovers in 1938, 1948 
and 1968.  
[Když bezpečnost selže: České zkušenosti s invazemi a převraty v letech 1938,1948 
a 1968.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 7-8 (2008), s. 38-44. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA407/07/1395 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: security policy * Czechoslovakia * USSR * Prague Spring * invazion 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/156_socioweb_7_08.pdf 
 
0305361 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Čermák, Daniel 
Politická participacestech.  
[Political Participation.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 2 (2008), s. 11-12. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2D06006 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Participation 
www.socioweb.cz 
 
0305364 - SOU-Z 2008 CZ cze N 
Čermák, Daniel 
Jak se čte Socioweb.  
[How is Socioweb read.] 
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Socioweb. Roč. 6, č. 2 (2008), s. 17-19. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: statistics 
www.socioweb.cz 
 
0305365 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Čermák, Daniel 
Kriminalita na území hlavního města Prahy.  
[Criminality in the Area of Prague.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 2 (2008), s. 5-7. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR IAA700280802 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: criminality * city 
www.socioweb.cz 
 
0325285 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Čížek, Tomáš 
Nejenom čísla...Archivace kvalitativních dat.  
[Not just numbers…Archivation of qualitative data in sociological research.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 12 (2008), s. 3-4. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data archivation * qualitative research 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/161_socioweb_12_08.pdf 
 
0325287 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Čížek, Tomáš 
Zajímavé datové soubory nejen v SDA.  
[Interesting data sources located in SDA and other data archives.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 12 (2008), s. 7-8. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data archivation * data sources 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/161_socioweb_12_08.pdf 
 
0316932 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Dudová, Radka 
Neúplná“ rodina, „nefunkční“ rodina?  
[Lone-parent family, non-functionnal family?] 
Socioweb. Roč. 6, č. 11 (2008), s. 12-13. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: lone-parent family * divorced mothers * public discourse 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/152_socioweb_11_08.pdf 
 
0318207 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Hašková, Hana 
Denní péče o předškolní děti v kontextu aktuálních politických reforem.  
[Childcare in context of current political reforms.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 11 (2008), s. 7-8. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; 6. Rámcový program(XE) 028746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
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Klíčová slova: childcare * nurseries * kindergartens 
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/152_socioweb_11_08.pdf 

 
0313561 - SOU-Z 2009 CZ eng N 
Häuberer, J. 
Birds of a Feather Flock Together … Does my job determine how I see myself and 
others?  
[„Vrána k vráně sedá“… Ovlivňuje naše profese, jak vnímáme sebe a druhé?] 
Socioweb. Roč. 6, 7-8 (2008), s. 14-17. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social distance * like-me hypothesis * prestige hypothesis 
http://www.socioweb.cz 
 
0313562 - SOU-Z 2009 CZ eng N 
Häuberer, J. 
Social Capital as Resources in Social Networks – Introducing a Shortened Version of 
the Resource Generator.  
[Sociální kapitál jako zdroje v sociálních sítích – představení zkrácené verze 
generátoru zdrojů.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 6 (2008), s. 14-16. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MPS 1J028/04-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social capital 
http://www.socioweb.cz 
 
0313836 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Houžvička, Václav 
Nebezpečné sny extrémistů.  
[Dangerous dreams of extremists.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 4 (2008), s. 12-14. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: wings extremists * xenofobia * political system 
http://www.socioweb.cz 
 
0312446 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Chaloupková, Jana 
Jaké jsou postoje české společnosti k rodičovství mimo manželství?  
[Attitudes to childbearing out of wedlock in Czech society] 
Socioweb. Roč. 6, č. 1 (2008), s. 4-5. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR 1QS700280552 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: attitudes * non-marital fertility * single mothers 
 
0312447 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Chaloupková, Jana 
Důvody svobodného mateřství.  
[Motives of non-marital motherhood.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 1 (2008), s. 5-6. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR 1QS700280552 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: motivation * non-marital fertility * single mothers 
 
0313437 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Kolářová, Marta 
Antiglobalismus.  
[Anti-globalism.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 4 (2008), s. 3-5. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: social movements * globalization * anti-globalism 
http://www.socioweb.cz 
 
0313438 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Kolářová, Marta 
Co evokuje pojem třída?  
[What does the term class evoke?] 
Socioweb. Roč. 6, č. 6 (2008), s. 10-11. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: class * inequalities * social structure 
http://www.socioweb.cz 
 
0313439 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Kolářová, Marta 
Podle čeho lidé poznají zařazení do sociální třídy?  
[How do people recognize who belongs to which social class?] 
Socioweb. Roč. 6, č. 6 (2008), s. 11-12. ISSN 1214-1720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: class * inequalities * social structure 
http://www.socioweb.cz 
 
0313555 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Konečný, Tomáš 
Tiché tsunami bez hranic.  
[Quiet Tsunami without Frontiers.] 
Respekt. -, č. 24 (2008). ISSN 1801-1446 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: food crisis 
http://www.respekt.cz/search.php?f_search_text=tich%E9+tsunami+bez+hranic 
 
0320759 - SOU-Z 2009 CZ eng N 
Krejčí, Jindřich 
Does Who You Ask Determine the Answers You Get?  
[Určuje to, koho se ptáte, odpovědi, které dostanete?] 
Socioweb. Roč. 6, 7-8 (2008), s. 27-32. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: survey participation methods * survey nonresponse * survey research 
methods 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/156_socioweb_7_08.pdf 
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0320762 - SOU-Z 2009 CZ eng N 
Krejčí, Jindřich 
Co je to návratnost u výběrových dotazníkových šetření.  
[What is the responce rate of the sample questionnaire survey?] 
Socioweb. Roč. 6, č. 12 (2008), s. 9-10. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: response rate * survey research methods 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/161_socioweb_12_08.pdf 
 
0320763 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Krejčí, Jindřich 
Chyba plynoucí z výpadků návratnosti výběrových šetření a statistické dokazování.  
[Non-response error of sample surveys and statistical inference.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 12 (2008), s. 11-12. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA403/08/0109 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: response rate * nonresponse error * statistical inference 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/161_socioweb_12_08.pdf 
 
0316807 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Lacina, Tomáš 
Tématický vývoj proměnných v dotazníkovém šetření členů Poslanecké sněmovny 
PČR.  
[Thematic development of variables in surveys of the Chamber of Deputies of the 
Parliament of the Czech Republic.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 10 (2008), s. 2-7. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA407/07/1395 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: policy making * parliament 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/156_socioweb_10_08.pdf 
 
0319840 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Lebeda, Tomáš 
Politická korektura.  
[Political emendation.] 
Mladá fronta PLUS. Roč. 6, č. 1 (2008), s. 22-22. ISSN 1214-4746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech politics 
 
0319841 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Lebeda, Tomáš 
Politická korektura.  
[Political emendation.] 
Mladá fronta PLUS. Roč. 6, č. 3 (2008), s. 22-22. ISSN 1214-4746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech politics 
 
0319842 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Lebeda, Tomáš 
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Politická korektura.  
[Political emendation.] 
Mladá fronta PLUS. Roč. 6, č. 7 (2008), s. 22-22. ISSN 1214-4746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech politics 
 
0319843 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Lebeda, Tomáš 
Politická korektura.  
[Political emendation.] 
Mladá fronta PLUS. Roč. 6, č. 9 (2008), s. 22-22. ISSN 1214-4746 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech politics 
 
0319845 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Lebeda, Tomáš 
Dejme vládě šanci.  
[Lets give the cabinet chance.] 
Lidové noviny. Roč. 21, č. 254 (2008), s. 10-10. ISSN 0862-5921 
Grant: GA ČR GA403/07/1626 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech politics * regional elections * Senate elections 
 
0319846 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Lebeda, Tomáš 
Volby pro silné.  
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http://www.socioweb.cz/ 
 
0318991 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Vávra, Martin 
Proč a jak archivovat sociologická data?  
[How and why to archive sociological data.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 12 (2008), s. 2-3. ISSN 1214-1720 
Grant: GA ČR GA403/08/0720 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: data archiving 
http://www.socioweb.cz/ 
 
0320510 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Vinopal, Jiří 
Veřejné mínění: pytlík názorů, nebo nadpřirozená bytost?  
[Public opinion: a pouch of beliefs or transcendental beeing?] 
Socioweb. Roč. 6, č. 3 (2008), s. 1-2. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR IAA700280702 
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: public * public opinion * mass beliefs 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/150_socioweb_3_08.pdf 
 
0305366 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Vobecká, Jana 
Potenciálně problémové oblasti Prahy z hlediska struktury obyvatelstva.  
[Potentialy problematic Areas of Prague from the viewpoint of population 
structure.] 
Socioweb. Roč. 6, č. 2 (2008), s. 5-7. ISSN 1214-1720 
Grant: GA AV ČR IAA700280802 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: demography * city 
www.socioweb.cz 
 
0317024 - SOU-Z 2009 CZ eng N 
Vohlídalová, Marta 
Part-time Work: A Promise or a Trap?  
[Částečné úvazky: naděje nebo past?] 
Socioweb. Roč. 6, č. 7-8 (2008), s. 5-8. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: part-time * labour market * social policy 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/156_socioweb_7_08.pdf 
 
0312308 - SOU-Z 2009 CZ cze N 
Vojtíšková, Kateřina 
Výběr střední školy v rodinách.  
[Secondary school selection in families.] 
Socioweb. Roč. 7, č. 6 (2008), s. 13-14. ISSN 1214-1720 
Grant: GA MŠk 2D06014 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: education * family * value 
http://www.socioweb.cz 



 205

Překlady 
 
 
Překlad – RIV – 1 
 
0322292 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze T 
Skovajsa, Marek 
Lze najít pojítko mezi vysvětlením a porozuměním?  
[Can Explanation and Understanding be Linked?] 
[Archer, M. S.: The Long March with a Key Problem:Can explanation and 
understanding be linked? Pp. 61-76 in T. Abbas and F. Reeves (eds.) Race Relations, 
Immigration and Sociological Theory: Essays in Houour of Professor John Rex. 
London: I. B. Tauris 2007]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 44, 
č. 1 (2008), s. 7-22. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: agency and structure * sociological theory * sociological realism 
http://dlib.lib.cas.cz/2752/ 
 
 
Překlady – not RIV – 2 
 
0322392 - SOU-Z 2009 CZ cze T 
Skovajsa, Marek 
O Jiřím Musilovi a Středoevropské univerzitě.  
[On Jiří Musil and the Central European University.] 
[Wallace, C.: On Jiří Musil and the Central European University. Rukopis pro 
Sociologický časopis/Czech Sociological Review]. Sociologický časopis-Czech 
Sociological Review. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 184-186. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: urban sociology * Czech sociology * history of * sociology of friendship 
 
0322396 - SOU-Z 2009 CZ cze T 
Skovajsa, Marek 
Ohlédnutí za jedním přátelstvím. Profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám.  
[Looking back at a friendship. Jiří Musil to his 80th birthday.] 
[Pahl, R.: Looking back at a friendship. Jiří Musil to his 80th birthday. Rukopis pro 
Sociologický časopis/Czech Sociological Review]. Sociologický časopis-Czech 
Sociological Review. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 181-183. ISSN 0038-0288 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: urban sociology * Czech sociology * history of * sociology of friendship 
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Disertace – not RIV– 2 
 
0310709 - SOU-Z 2009 CZ cze D 
Stöckelová, Tereza 
Biotechnologizace: Legitimita, materialita a možnosti odporu.  
[Biotechnologization: Legitimacy, materiality and instantiations of resistance.] 
katedra sociologie FSV UK. - Praha. 199 s. 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: genetically modified organisms * science and technology studies * 
Czech Republic 
 
0312812 - SOU-Z 2009 CZ cze D 
Straková, Jana 
Rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí v české škole.  
[Development and assessment of key competencies in Czech classrooms.] 
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 153 s. 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: key competencies * assessment * curricular reform
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Ostatní výsledky 
 
 
Ostatní výsledek – RIV – 1 
 
0322518 - SOU-Z 2009 RIV PL eng O 
Skovajsa, Marek (ed.) 
Guest-Editing – Thematic issue of Polish Sociological Review on Czech sociology 
today. Polish Sociological Review 2008/2 (162): 124-226. ISSN: 1231-1413.  
[Editorství - Monotematické číslo Polish Sociological Review věnované současné 
české sociologii. Polish Sociological Review 2008/2 (162): 124-226. ISSN: 1231-
1413.] 
2008 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Czech Sociology * Polish sociology * post-communist transformation  
 
 
Ostatní výsledek – not RIV – 1 
 
0321316 - SOU-Z 2009 CZ cze O 
Simonová, Natalie 
Metodologická sekce MČSS – Konference „Pokročilá lazarsfeldovská metodologie“, 
FSV UK Praha 19.–20. 9. 2008.  
[Methodological section of MCSA – Advanced Lazarsfeldian Methodology conference, 
FSS CU Prague 19–20th August 2008.] 
Zpravodaj MČSS. -, - (2008), s. 14-16 
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505 
Klíčová slova: Advanced Lazarsfeldian Methodology 
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Příloha 4 – Anotace publikací vydaných Sociologickým ústavem AV 
ČR, v.v.i., v roce 2008 
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Anotace publikací vydaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v roce 
2008 

A I Monografie 

 
Standardy bydlení 
2007/2008. Faktory 
vysokých cen 
vlastnického bydlení v 
Praze  
 
Martin Lux 
Petr Sunega 
Martina Mikeszová 
Tomáš Kostelecký 
 

 

 

 

Monografie Standardy 

bydlení 2007/2008 

navazuje na úspěšnou řadu 

dříve publikovaných 

monografií se stejným 

názvem (avšak jiným 

vročením) vydaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v letech 2003—2005 a kopíruje jejich formální 

strukturu. Všechny Standardy jsou rozděleny do dvou hlavních částí — části analytické a části modulové. 

Zatímco analytická část se věnuje pokaždé jinému problému, struktura modulové části zůstává zachována; 

modulová část obsahuje aktualizované časové řady údajů o vývoji makroekonomické situace, hypotečního trhu, 

stavebního spoření, spotřebních výdajů domácností a demografického vývoje v naší zemi, včetně jejich 

stručného komentáře. Idea vydávání pravidelných studií mapujících dění na bytovém trhu vznikla již v roce 

2004, a to na základě úspěchu podobných studií s názvem Housing Finance Review publikovaných každoročně 

Joseph Rowntree Foundation ve Velké Británii. Jakkoliv se ukázalo, že je v českém prostředí jen velmi obtížné 

vydávat Standardy každoročně, existuje záměr Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., nadále vydávat tyto 

monografie alespoň v tříletém intervalu. 

Bydlení jako zboží vykazuje velké množství specifik, které mu dnes přiznává i tradiční matematicky orientovaná 

ekonomie. Díky této i jiné specifičnosti je trh s bydlením charakteristický relativně nízkou cenovou elasticitou 

poptávky i nabídky a přibližně jednotkovou příjmovou elasticitou poptávky — to znamená, že vývoj příjmů 

domácností se do velké míry odráží i ve vývoji cen bydlení. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, 206 s., ISBN 978-80-7330-140-8 
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Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a 
soukromý život u vybraných povolání a sociálních 
skupin  
 
Radka Dudová (ed.) 
 

 

Tato kniha se zaměřuje na studování souvislostí a důsledků 

současných proměn pracovního trhu a pracovních podmínek na 

soukromý život lidí v České republice. Ve středu pozornosti 

přitom stojí dva fenomény, které mohou, ale nemusí být 

vzájemně provázané: zvyšující se flexibilita pracovních trhů a 

pracovních podmínek a marginalizace určitých skupin na 

pracovním trhu. 

Tyto fenomény byly zkoumány na příkladu deseti případových 

studií — kvalitativních výzkumů zaměřených na určité skupiny 

obyvatelstva nebo povolání. Studie ukazují, jak flexibilizace 

práce působí na soukromý a rodinný život těchto skupin, jaké 

požadavky naopak jejich soukromý život klade na uspořádání 

jejich práce, jakou míru flexibility od nich požadují, či naopak 

jim umožňují jejich zaměstnavatelé a co to vše znamená pro 

jejich postavení na trhu práce. Nejzávažnějším zjištěním je fakt, že u mnoha povolání a pracovních pozic se 

jaksi vůbec nepředpokládá, že by je vykonával někdo, kdo má kromě pracovních i soukromé závazky — například 

zodpovědnost za malé děti či jiné závislé osoby. Rozhodnutí nemít děti tak může být tím nejzásadnějším 

dopadem proměn pracovního trhu na soukromý život v současných podmínkách nedostatečné rozšířenosti 

opatření pro kombinaci práce a rodiny a nedostačující pozitivní flexibility práce. 

 

 

Kdo jsou „vítězové“ a „poražení“ vývoje českého pracovního trhu za poslední dvě desetiletí? 

Jakých podob může nabývat negativní a pozitivní flexibilita práce? 

Jakým způsobem se projevuje kumulace nerovností a znevýhodnění? 

Jsou některé osoby v práci diskriminovány a jakých podob diskriminace nabývá? 

Jaké jsou strategie osob marginalizovaných na trhu práce? 

Znamená marginalizace na trhu práce nutně sociální exkluzi? 

Jak soukromý život ovlivňuje oblast práce? 

A jaké má svět práce důsledky pro soukromý, rodinný a partnerský život jednotlivců? 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, 308 s., ISBN 978-80-7330-138-5 
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 Re-claiming a Political Voice: Women and Science in 
Central Europe 
 
M. Linková, D. Mladenić, E. H. Oleksy, M. Palasik, E. 
Papp, M. Piscová, D. Velichová 

 

 

Publikace představuje téma ženy a věda v případových 

studiích o České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a 

Slovinsku.  Autorky navazují na předcházející zprávu Waste of 

Talents: Turning Private Struggles into a Public Issue, která 

sledovala postavení žen v zemích východní a střední Evropy, v 

té době nových členských státech EU.  

Aktivity ženských organizací, postupné pronikání žen na 

univerzity i do akademických pozic v první třetině 20. století 

narušil komunistický režim, který petrifikoval genderovou 

nerovnost v oblasti vědy i v celé společnosti. Ženy — i když 

byly nyní ve vědě početnější — zastávaly hůře odměňované 

pozice a měly omezený přístup k technickému vybavení. 

Komunismus také zcela utlumil aktivity občanského sektoru, 

téma ženy ve vědě si tak musí znovu dobýt svoje místo mezi 

veřejně  politickými problémy dneška. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, s. 240, ISBN 978-80-7330-139-2 

 
How to Turn Brain Drain into Brain Gain: Policies to 
Support Return of Researchers and Scientists to their 
Home Countries 
 
Y. Kostelecká, J. Bernard, V. Patočková, T. Kostelecký  
 

S tím, jak se zvětšuje role vědy a výzkumu v ekonomickém 

rozvoji společnosti, stává se pro země stále důležitější, aby 

měly dostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. Proto mnoho 

států zavádí různé typy cílených politik, jejichž cílem je  

zlepšení migrační bilance této skupiny pracovníků. Kniha nabízí  

systematický přehled politik, kterými se snaží různé země buď 

podnítit vědce a výzkumníky, kteří  působí v zahraničí, k 

návratu zpět do vlasti, nebo alespoň usnadnit přenos informací, 

know-how a zkušeností ze zemí, kde tito pracovníci působí, 

zpět do jejich mateřské země. Autoři vycházejí ze studia textů 

publikovaných ve vědecké literatuře, textů publikovaných 

institucemi, které mají programy tohoto typu ve své agendě, ze 

studia internetových stránek, které informují potenciální 

uživatele o těchto programech, a z osobní korespondence a 

rozhovorů s profesionály, kteří se touto problematikou  

zabývají.  

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2008, 101 s., ISBN 978-80-7330-148-4 
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Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České 
republice 
 
M. Lux, F. Kuda (eds.) 
 

Předkládaná monografie „Regionální rozdíly v dostupnosti 

bydlení v České republice“ se snaží, a to za využití nových 

metodických přístupů, alternativních datových zdrojů a 

nových pohledů na tuto problematiku, postihnout vývoj 

regionálních rozdílů ve finanční a fyzické dostupnosti 

bydlení v naší zemi, a to zejména mezi roky 2000 a 2006. 

Jelikož vývoj regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení 

může mít i velmi významné negativní sociální či ekonomické 

dopady, které budou řešitelským týmem analyzovány v 

budoucnu, může tato monografie sloužit nejen jako důležitý 

informační zdroj o vývoji dostupnosti bydlení u nás či jako 

odborná publikace navrhující nové metodické postupy 

relevantní pro vědeckou komunitu, které je prioritně 

určena, ale také jako důležitý podklad při rozhodování o 

budoucím směřování bytové či celkové hospodářské politiky 

naší země. 

 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, 193 s., ISBN 978-80-7330-149-1 
 

 
 Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: 
alternativní teoretické perspektivy studia sociální 
stratifikace  
 
Šafr. J., J. Šanderová, K. Vojtíšková, M. Kolářová, O. 
Šmídová: 
 
Tato kniha seznamuje s teoretickými koncepty studia sociální 
stratifikace, které jdou za rámec ekonomických nerovností 
spjatých s postavením na trhu práce, tím že jej obohacují o 
sociokulturní – symbolický rozměr. V tomto zorném úhlu 
sledujeme, jak nerovnosti vznikají ve vztazích mezi lidmi: v 
interakcích a asociacích. Cílem autorského kolektivu je 
přinést ucelený přehled teoretických a metodologických 
přístupů zaměřených na relační aspekt nerovností a jejich 
kulturní dimenzi. Společné těmto „alternativním“ pojetím 
jsou především dva prvky: porozumění konkrétním vztahům a 
vzniku relací ve vzájemných interakcích mezi lidmi, ať už jde 
o běžné konverzace, nebo sdružování v sociálních sítích. 
 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, 145 s., ISBN 
978-80-7330-146-0 
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Agenda-Setting: teoretické přístupy  
 
Markéta Škodová (ed.) 
 
 
Publikace představuje komplexní a současně velmi fundovaný 
přehled několika rovin a konceptualizací jevu, souhrnně 
řazeného pod pojem agenda-setting. Navzdory obvyklým 
vymezením pojmu se pokouší o plastičtější tematizaci a 
kromě nastínění historického pozadí různých rovin uvedeného 
jevu se je pokouší uchopit jak teoreticky, tak metodologicky. 
V tomto smyslu jednoznačně překračuje většinu standardních 
publikací věnovaných této problematice. Práce je 
koncipována jako logicky utříděný souhrn poznatků o vývoji a 
současném stavu výzkumu problematiky nastolování témat ve 
veřejném mediálním prostoru s důrazem na praktickou 
stránku využití jednotlivých metodologických přístupů pro 
analýzu v rámci studia mediální komunikace.  
 
 
 
 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, 87 s., ISBN 978-
80-7330-151-4 
 
 
 

 
 
Soudržnost v diferencující se společnosti 
 
Milan Tuček (ed.) 
 
 
 
 
 
Studie je věnována především poznatkům z rozsáhlého 
výzkumu z roku 2006, který se uskutečnil v rámci řešení 
projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované 
společnosti“. Studie je koncipována ne jako zpráva z jednoho 
výzkumu, ale jako celkový pohled na problematiku 
soudržnosti v současné diferencující se české společnosti 
opřený o rozsáhlý empirický materiál z řady datových zdrojů. 
V úvodní kapitole je vyložen konceptuální rámec našeho 
zkoumání sociální soudržnosti, který se následně promítl do 
všech empirických šetření, která byla v rámci řešení projektu 
výzkumným oddělením Studií sociální struktury uskutečněna. 
Tento rámec též vymezuje hlavní směřování interpretací či 
závěrů z analýz dat. 
 
Jednotlivé analytické kapitoly jsou věnovány: 
-zachycení vývoje sociální struktury české společnosti od 
devadesátých let minulého století po současnost s důrazem na 
sociální nerovnosti; 

-reflexi sociálních nerovností či vnímané míře sociálního napětí s tím, že podrobně je probírána míra sociální 
exkluze, xenofobie, a také vztah k elitám; 
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-názorům lidí na míru spravedlnosti, důvěry, legitimity systému; 
-vnímání soudržnosti v rámci lokálního společenství; 
-přemosťujícímu sociálnímu kapitálu, který je podle řady teorií jedním z rozhodujících faktorů překonávajících 
sociální exkluze. 
 
 Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, 250 s., ISBN 978-80-7330-145-3 

B I Sociologické disertace 

Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické 
kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby 
 
Jiří Šafr 
 
Skrze vlastní vkus rozumíme (ne)vkusu druhých. Určujeme tak 

svou i cizí pozici v symbolickém sociálním prostoru. Vkus stojí 

za volbami, v nichž se utváří odlišné životní styly. Vytříbenost 

vkusu a spotřeby představuje významnou složkou kulturního 

kapitálu. Stává se prostředkem vymezujícím naše statusové 

postavení. 

Tato kniha se zabývá problematikou kulturní diferenciace jako 

jedné ze sfér procesu třídní strukturace. Vedou v české 

společnosti odlišnosti v životním stylu ke vzniku symbolické 

hranice mezi sociálními třídami? 

Empirická část sleduje dvě propojená témata: obecnou 

hypotézu homologie, podle níž je postavení v sociální 

stratifikaci hierarchicky svázáno s odlišným životním stylem v 

oblastech vysoké kultury, masové/nízké kultury, elegance v 

oblékání, zdravého způsobu života a okázalé spotřeby spolu s 

jejím protipólem — kulturou materiální nezbytnosti; druhé 

téma představuje hypotézu stratifikační podmíněnosti nového fenoménu kulturního všežroutství. Kulturní 

všežrouty charakterizuje multikulturní kapitál, tj. „bezbřehost“ vkusu spojeného jak s vysokou, tak masovou 

kulturou.  

Ač je třídní homologie nepochybně od počátku devadesátých let pozvolně narušována postupnou individualizací 

životního způsobu, přesto neztrácí na významu. Naopak, jak ukazují analýzy dat z výzkumu MML TGI 2004, 

nabývá poněkud jemnějších a složitějších forem kulturního kapitálu, jako například cit pro okázalou spotřebu. 

Obecně výsledky ukazují na to, že jakkoli lze v kontextu dalších procesů růstu sociálních nerovností po roce 

1989 kulturní praxi z věcného hlediska považovat spíše za slabou formu třídní strukturace, ta se přesto 

významně podílí na vymezení symbolické mezitřídní hranice, která v naší společnosti vede mezi světem 

manuální a nemanuální práce. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, 165 s., ISBN 978-80-7330-154-5 
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Občanská společnost v regionech České republiky 

 
Jana Stachová 
 

 V sociálních vědách existuje mnoho nejrůznějších pojetí 

občanské společnosti. V této disertační práci občanskou 

společností autorka rozumí společnost občanů, kteří se 

občansky angažují a sdružují ve veřejném prostoru, 

odděleném od prostoru soukromého na straně jedné a od 

státu a trhu na straně druhé. Definice občanské společnosti, 

která zahrnuje prostor pro organizované dobrovolné lidské 

spolčování, přivádí do hry nestátní neziskový sektor, který 

představuje všechny možné podoby formálního lidského 

sdružování. Občanskou společnost jako takovou však nelze 

omezit pouze na dobrovolně formálně se sdružující občany, a 

nebrat tak v úvahu individuální participaci, ať už občanskou 

či politickou, neformální způsoby sdružování, jež jsou rovněž 

významnými rysy občanské společnosti, a v neposlední řadě 

její institucionální rámec. Nicméně neziskový sektor je v této 

práci považován za jednu z nejvýznamnějších dimenzí 

občanské společnosti a jako takový je zkoumán. 

Cílem disertační práce je identifikace faktorů ovlivňujících rozvoj jedné z klíčových dimenzí občanské 

společnosti, neziskového sektoru, a to v regionálním pohledu. Případová studie neziskového sektoru v kraji 

Vysočina a Karlovarském kraji ukazuje, že jsou to jak faktory sociokulturní, tak faktory socioekonomické a 

institucionální, které mají vliv na podobu občanské participace a neziskového sektoru, a že vliv některých 

těchto faktorů způsobuje regionální diferenciaci na úrovni krajů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, 

93 s., ISBN 978-80-7330-142-2 

 

 

Biotechnologizace: legitimita, materialita a 
možnosti odporu 
 
Tereza Stöckelová 
 

 

Tato kniha je sociologickým pojednáním o možnostech 

rozhodování, volby a protestu ve vztahu k novým 

technologiím v současných společnostech, tak jak se ukazují 

v případě geneticky modifikovaných organismů (GMO). V 

práci sleduji konflikty, které se odehrávají kolem hodnocení, 

správy a pohybu této technologie v zemědělském a 

potravinářském prostoru. Rozebírám strategie vědecké a 

politické reprezentace GMO a strategie jejich materiálního 

prosazování a materiálního odporu vůči nim a ukazuji, že 

reprezentace v režimech vědy, práva a politické rozpravy 

nehrají tak rozhodující mocenskou a legitimizační roli, jakou 

jim připisuje moderní politické myšlení. Tento náhled 
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zásadně problematizuje zavádění prvků „participativní“ či „deliberativní“ demokracie v Evropské unii a České 

republice jako účinného prostředku rozšiřování účasti občanů na moci a utváření společného světa. V závěrečné 

kapitole navrhuji a rozvíjím jako alternativu pojetí „materiální participace“, které zohledňuje materiální 

povahu politického jednání a dovoluje myslet nekontrolovatelnost GMO jako formu jejich účasti na politickém 

procesu. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, 160 s., ISBN 978-80-7330-152-1 

 

Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: 
metoda okamžité validizace  
 
Jiří Vinopal 
 
 Jako o „černé skříňce“ lidského vědomí někdy mluví 

psychologové v souvislosti s behavioristickým paradigmatem 

stimul-reakce, můžeme o podobné „černé skříňce“ uvažovat i v 

souvislosti s dotazníkovými průzkumy, založenými na podobně 

jednoduché představě otázka-odpověď. Není tomu tak dávno, 

co větší skupina vědců obrátila svůj zájem k tomu, co se 

během rozhovoru děje v hlavách respondentů výzkumu. Cílem 

této studie je podrobně zmapovat situaci získávání odpovědi na 

výzkumnou otázku, a to jak v rovině interakce mezi 

zúčastněnými osobami, tak také v rovině kognitivních procesů, 

které se odehrávají v hlavách respondentů. Výklad 

metodologického směru kognitivních přístupů poskytuje 

ucelený přehled dosavadních teoretických přístupů a znalostí o 

aspektech situace dotazování, představuje hlavní kognitivní 

metody používané k tvorbě otázek a dotazníků a především 

předvádí originální autorovu metodu okamžité validizace, která 

je zaměřena na ověřování interpretace pojmů ve výzkumných otázkách respondenty průzkumů. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, 112 s., ISBN 978-80-7330-153-8 
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C I Sociologické studie/Sociological Studies 

Politická informovanost občanů: teorie 
měření a role při zkoumání politických 
postojů 
 
Lukáš Linek 
Pat Lyons 
 

Cílem této studie je prozkoumat politickou 

informovanost českých občanů, a to jak z 

hlediska její distribuce ve společnosti, 

dimenzionality a jejích zdrojů, tak z hlediska 

jejího vlivu na politické postoje a jejich 

konzistenci. Téma je z hlediska politické 

reprezentace důležité. Podle jedné z 

nejvlivnějších teorií politické reprezentace — 

modelu odpovědných politických stran — jsou 

občané efektivně reprezentováni v parlamentu 

a vládě, jestliže jsou schopni (1.) artikulovat 

své politické preference; (2.) rozlišovat mezi 

politickými stranami a jejich programy a (3.) 

vybírat si strany, jež jsou programově nejblíže 

tomu, co si přejí. Empirický výzkum od 50. let 

minulého století ukazuje, že občané jsou často nedostatečně informovaní, a naznačuje, že politická 

reprezentace může být zkreslena ve prospěch občanů s vysokým vzděláním či příjmy. Přesnost takovéhoto 

popisu záleží na schopnosti určit validním a reliabilním způsobem informovanost občanů a zhodnotit důsledky 

nízké úrovně politických znalostí pro demokratický režim. 

 

V této studii využíváme data z šetření „ISSP Role vlády 2006“, jež ukazuje, že čeští občané vědí nejvíce o 

lokální a národní politice a jejích aktérech a nejméně o mezinárodní politice. Navíc je distribuce politických 

znalostí systematicky nerovnoměrná, což vede ke specifické formě politické nerovnosti. Na individuální úrovni 

určují míru politických znalostí mobilizační snahy, úroveň zdrojů a kognitivní schopnosti. Tyto rozdíly v 

politických znalostech způsobují také rozdíly v míře strukturovanosti politických postojů, kdy méně politicky 

informovaní občané mají nižší míru vazeb mezi postoji. Vzhledem k tomu, že politické programy stran jsou 

strukturované soubory politických postojů, tyto nerovnosti ohrožují proces politické reprezentace. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, Sociologické studie/Sociological Studies 08:1, 131 s., ISBN 978-80-

7330-137-8 
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Aktéři rozvoje regionu — Orlicko 
 
Zdenka Vajdová (ed.) 
 

Základním cílem publikace je deskripce dvou faktorů, 

jejichž vliv na rozvoj území je podstatný. Je to stupeň 

rozvoje občanské společnosti v území a podoba sociální 

sítě aktérů místního rozvoje. Územím, které je 

předmětem studia, je Orlicko v Pardubickém kraji, v 

okrese Ústí nad Orlicí; přesně je vymezeno územím 

Sdružení obcí Orlicko na polské hranici. Na rozvoj 

občanské společnosti Orlicka ukazují jak indikátory 

politické a občanské participace, tak i indikátory 

partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým 

sektorem. Indikátory jsou zjišťovány z národních a 

regionálních statistik a databází a rovněž z výzkumů 

Centra pro výzkum veřejného mínění. Sociální síť 

nejdůležitějších aktérů místního rozvoje je 

aproximována 35 institucemi veřejného, 

podnikatelského a neziskového sektoru. Data o síti jsou získána specializovaným dotazníkovým šetřením 

představitelů těchto institucí. Kvantitativní charakteristiky sítě, jako jsou hustota, centralita nebo centralizace 

sítě, nevykazují žádné extrémní hodnoty, které by naznačovaly mimořádné podmínky pro spolupráci tří sektorů. 

Veřejný sektor je však zřejmým motorem místního rozvoje. Publikace je doplněna historickým pohledem na 

politiku osídlování pohraničí v letech 1945—1950, který je založen na studiu dokumentů českých i zahraničních 

archivů. Důležitou součástí publikace je rekapitulace současných přístupů k pohraničí ve smyslu typologií, k 

nimž sociologické, geografické a historické výzkumy dospívají. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, Sociologické studie/Sociological Studies 08:2, 123 s., ISBN 978-80-

7330-143-9 

 

 

Evolution and Determination of Educational 
Inequalities in the Czech Republic between 1955 
and 2002 in the European Context  
 
Natalie Simonová 
Petr Soukup 
 

Tento text identifikuje vývoj vlivu socio-ekonomických, 

kulturních a genderových faktorů na reprodukci 

vzdělanostních nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání 

v České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku a Švédsku. 

Dosavadní analýzy provedené pouze pro ČR došly k 

rozporuplným výsledkům jak o samotném vývoji nerovností 

po pádu socialismu, tak o váze faktorů, které je způsobují, 

a dosud rovněž nebyla provedena žádná mezinárodní 

komparace, s jejíž pomocí by bylo možné výsledky získané 
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pro ČR porovnat s jinými státy. Tímto textem tak sice navazujeme na předchozí analýzy, nově je však rozvíjíme 

ve dvou ohledech: 1) mezinárodním srovnáním a 2) aktualizací vývoje nerovností ve všech zmíněných zemích 

(České republice, Švýcarsku, Švédsku, Německu a Polsku) až do roku 2002. Jádrem našeho zkoumání je vývoj 

nerovností v ČR, která stojí v centru našeho zájmu. Porovnání s ostatními státy nám slouží jako zpětná vazba 

pro adekvátní posouzení hladiny i vývoje nerovností. K analýze jsme použili multidimenzionální statistické 

metody (logitové modelování a log-lineární analýzu), které jsme aplikovali na poslední dostupná mezinárodní 

data šetření ESS. Model, který jsme vybudovali tak, aby co nejlépe vystihoval české podmínky, jsme poté 

aplikovali na ostatní zkoumané země, u nichž jsme sledovali odlišnost od české situace. Výsledky nám ukázaly, 

že současný přístup k terciárnímu vzdělání v ČR je v rámci všech analyzovaných zemí nejvíce determinován 

kulturní složkou sociálního původu (vzděláním otce). Zemí, která je ČR v tomto ohledu nejvíce podobná, je 

Švýcarsko. V obou zemích se šance na úspěch v tranzici na vysokou školu v čase zvyšují, přičemž muži mají tyto 

šance větší než ženy. Vzdělanostní status rodiny je zásadním faktorem vzdělanostní reprodukce také ve 

Švédsku. Paradoxně pak v zemích, které mají k ČR historicky i geograficky blíže, Polsku a Německu, je naopak 

zásadní determinantou přenosu vzdělanostního statusu EGP otce. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, Sociologické studie/Sociological Studies 08:3, 59 s., ISBN 978-80-

7330-141-5 

 

 

Sociální distance a stratifikace: sociální 
prostor v České republice 
 
Jiří Šafr, Julia Häuberer (eds.) 
 
Cílem této studie je prozkoumat, jak symbolické 

hranice přispívají ke vzniku sociálních hierarchií ve 

stratifikačním prostoru. Otázka původu 

třídně/statusové identity je obecně uchopena 

prismatem interakcí. První kapitola uvádí 

teoretický přístup k relačnímu pojetí nerovností. 

Představeno je kulturalistické pojetí třídní analýzy 

a koncepty sociálních distancí. Následující tři 

kapitoly zkoumají ochotu k interakci s profesními 

kategoriemi, která byla sledována v rámci 

reprezentativního šetření Sociální distance 2007. 

Druhá kapitola uvádí popisné statistiky škál 

subjektivní sociální distance k 22 profesím. Třetí 

kapitola sleduje, jak sociální distance utváří 

mechanismy podobnosti (like-me) a „vzhlížení“ 

(prestiž). Efekt referenční prestiže převažuje, 

podobnost se projevuje pouze velmi slabě mezi vysokými odborníky a nekvalifikovanými dělníky. Sociální 

distance odráží třídní postoje. Výsledky poukazují na to, že spíše než o vyhraněném třídním vědomí je třeba 

uvažovat o statusovém smýšlení. Pouze velmi slabé třídní postoje – preference vlastní skupiny jsou vyjadřovány 

skupinou dělníků. Čtvrtá kapitola zkoumá existenci subjektivně vnímaných tříd. Převažuje statusové kontinuum, 

v němž je patrná hranice mezi profesemi s bílými a modrými límečky. V rámci tohoto kontinua byly 

identifikovány čtyři klastry profesí – subjektivně vnímané třídy: vysocí odborníci, odborné ženské profese, 

manuální a rutinně nemanuální pracovníci a nekvalifikované povolání s nízkou prestiží. Pátá kapitola se zabývá 

objektivními sociálními distancemi z hlediska skutečných vzorců asociací v egocentrických sítích (tři nejlepší 
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přátelé respondenta). Zde je mechanismus homophily (like-me) velmi silný: přibližně u poloviny respondentů 

pochází jejich nejlepší přítel ze stejné třídy nebo má stejné vzdělání. Další analýza ukazuje, že interakční 

vzorce 25 profesních kategorií jsou uspořádány primárně podél statusového kontinua se zřetelnou hranicí mezi 

manuálními a nemanuálními profesemi. 

 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, Sociologické studie/Sociological Studies 08:4, 108 s., ISBN 978-80-

7330-159-0 

 

 

Vnímání a utváření sociálních distancí a 
třídních nerovností v české společnosti 
 
Marta Kolářová 
Kateřina Vojtíšková 
 

 

Text se zabývá tím, jak lidé v rozhovorech re-

konstruují nerovnosti mezi sociálními kategoriemi 

v české společnosti a jak vymezují hranice mezi 

nimi. Zkoumáme, jak běžní lidé rozumí 

nerovnostem, jaké přisuzují charakteristiky, 

nároky, oprávnění, ocenění členům různých 

sociálních kategorií, jak se proti nim vymezují, od 

kterých kategorií se distancují a s kterými 

skupinami se identifikují. Empirickým základem 

analýzy jsou přepisy hloubkových rozhovorů s 

celkem 30 muži a ženami různého vzdělání a 

sociálního postavení pracujícími v Praze či 

Liberci. Autorky se zaměřují na kategorie, které 

byly vypravěči identifikovány jako „ti dole“, „ti nahoře“, „normální“. Součástí je i analýza toho, zda lidé ve 

společnosti identifikují konkrétní sociální třídy. Dále zkoumají, které kategorie a uskupení jsou považovány za 

uznáníhodné, které jsou zneuznávané a jak toto hodnocení vypravěči vysvětlují, legitimují. Interpretace se 

zaměřuje na symbolickou diskurzivní konstrukci daných kategorií, způsoby, jakými kategorie reprezentují a 

jakou vlastní identitu tím konstituují. Výsledná sociální identita vypravěčů je charakterizována do velké míry 

morálně. Analýza kvalitativních rozhovorů je doplněna o zkoumání pojmu sociální třída a jejích souvislostí v 

současných českých mediálních diskurzech. 

 

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, Sociologické studie/Sociological Studies 08:5, 101 s., ISBN 978-80-

7330-155-2 
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D I Sociologický časopis/Czech sociological review 

Recenzovaný oborový vědecký časopis vydávaný 
Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Přináší zásadní stati 
rozvíjející českou sociologii 
 
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující 

původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních 

autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se 

otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační 

jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických 

společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké 

paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze 

sociologických výzkumu, metodologické statě, eseje, materiály k 

dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze 

české i světové sociologické produkce, anotace odborné 

literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z 

konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované 

sebereflexi české sociologie, a také dokumenty, jež nesměly být 

publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena 

anglickým abstraktem a summary. Časopis je jako jediné z 

českých sociálněvědních periodik citován v publikacích Institute 

of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých databázích. 

Vychází 6x ročně (4x česky a 2x anglicky), v nákladu 800 kusů. Obsah časopisu (od roku 1993) je uveřejněn na 

internetu na http://www.sreview.soc.cas.cz. 
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E I Historická demografie 

Sborník zpráv pro historickou a sociální 
demografii vychází jednou ročně 
 

První číslo bylo vydáno v roce 1967. Sborník obsahuje 

příspěvky českých i zahraničních badatelů z oboru 

historické demografie a historické sociologie, zprávy o 

literatuře a bibliografii české historické demografie, 

zprávy o seminářích nebo konferencích týkajících se 

populačního vývoje, dějin obyvatelstva, případně metod 

historické demografie. Je určen přednostně pro původní 

práce zaměřené na populační vývoj českých zemí, 

prameny využitelné pro historickodemografický výzkum a 

metody historické demografie. Informuje rovněž o 

výzkumu příbuzných disciplin v zahraničí. 

Sborník vychází česky, případně obsahuje některé 

cizojazyčné příspěvky nebo původní stati zahraničních 

badatelů přeložené do češtiny (psané pro sborník). 

Sborník je vydáván v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., 

(do roku 1991 včetně vycházel v Historickém ústavu AV 

ČR) v nákladu 300 kusů.  

 

http://demografie.soc.cas.cz/ 
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F I Gender, rovné příležitosti, výzkum 

Recenzovaný časopis umožňující efektivní propojení 
výzkumu a aktuálních otázek souvisejících s 
postavením žen v české společnosti 
 
Gender, rovné příležitosti, výzkum — časopis, vydávaný od 

roku 2000 oddělením Gender & sociologie, vychází v rámci 

projektu Podpora společenské akceptace a efektivního 

prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře 

financovaného programem Podpory projektů cíleného výzkumu 

AV ČR (reg. č. S700280503). Vychází 2x ročně. Je distribuován 

zdarma v nákladu 350 ks. http://www.genderonline.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G I Naše společnost 

Časopis Naše společnost je vědeckým periodikem, které 
vydává Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 
v.v.i., od roku 2003 
 

Od roku 2007 je časopis recenzovaný. Časopis vychází dvakrát ročně v 

nákladu 700 kusů a je distribuován zdarma. Zaměření Naší společnosti 

je zejména na stati primárně vycházejí z výzkumů veřejného mínění a 

jeho výsledků, a to s důrazem na širší mezioborové souvislosti a 

aktuálnost témat. Příspěvky čerpají zejména z dat kontinuálního 

šetření CVVM. Časopis přijímá i analýzy vycházející z empirických 

šetření jiných subjektů a teoretické stati, které souvisejí s tématy 

výzkumu veřejnosti a jejího mínění, a těží z paradigmat nabízených 

nejen sociologií, ale například též demografií, politologií, ekonomií, 

mediálními studii, soudobými dějinami etc. 

 

http://www.cvvm.cas.cz/ 

 



 225

H I Data a výzkum — SDA info 

Data a výzkum — SDA Info je recenzovaný odborný časopis 
zaměřený na empirický sociální výzkum 
 

Data a výzkum — SDA Info publikuje příspěvky z oblasti aplikace 

rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a 

přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních 

technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum. Časopis vychází 

dvakrát ročně, v průměrném nákladu 275 výtisků. 

 

http://archiv.soc.cas.cz/ 
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