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ÚVOD 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjel v roce 2015 vědeckou činnost v souladu 
se zákonnými podmínkami veřejné výzkumné instituce. Hlavní vědeckou činnost, 
tj. základní výzkum v oblasti sociologie a výzkum v oblasti veřejného mínění, ústav 
realizoval v souladu s přijatým Programem výzkumné činnosti na léta 2012–2017 
a s přijatou vědeckou koncepcí. V roce 2015 přispíval výzkum ke zvyšování úrovně 
vědeckého poznání složitých společenských procesů, vztahů, souvislostí 
a mechanismů a k využití výsledků sociologického bádání v praxi. Ústav rozvíjel vědecké 
poznání společnosti především ze sociologické perspektivy, ale používal i perspektivy 
příbuzných sociálních věd. Výsledky výzkumu komparativně propojoval a prosazoval 
v rámci evropské a mezinárodní vědecké spolupráce a zprostředkovával výsledky 
poznání také směrem k rozvoji oboru a interdisciplinárních přístupů. 
 
Vědecká tematická zaměření 
 
Sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění ústav realizoval v dlouhodobě 
sledovaných vědeckých tematických zaměřeních a oblastech. Byly to sociální, 
ekonomické, politické, institucionální, hodnotové, kulturní a environmentální souvislosti 
pracovního, sociálního a rodinného života. V dalších tematických okruzích vyhodnocoval 
instrumenty sociální politiky, realizoval výzkum v oblasti lokální a regionální 
problematiky, rozvíjel výzkum a teorie genderových identit a nerovností, zabýval 
se kulturními a národními identitami a hodnotovými orientacemi, výzkumem 
institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí, výzkumem 
vzdělanostních nerovností a role sociálního kapitálu, výzkumem reprezentace zájmů 
v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek rozvoje občanské společnosti, výzkumem 
společenské struktury, dynamiky a kvality života, výzkumem veřejného mínění 
v národním rámci i v evropské komparaci a výzkumem v oblasti socioekonomie bydlení. 
Výzkum byl zaměřen také na další témata – ústav pokračoval ve zkoumání historických 
a sociálních souvislostí religiozity, zabýval se dějinami a současností české sociologie, 
kvalitou a archivováním společenskovědních dat, zkoumal vědní politiky, vztahy vědy 
a společnosti, vztahy zdraví a společnosti, vnitřní i zahraniční migraci, integraci cizinců, 
rozvoj kultury a uchování kulturního dědictví, demografické změny a jejich dopady na 
fungování lokální a regionální veřejné správy nebo postoje veřejnosti a místních 
samospráv k jaderné energetice a úložištím jaderného odpadu. 
 
Projektová a grantová aktivita 
 
V roce 2015 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly 
podpořeny granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 29 projektů. 
Z tohoto počtu bylo 12 projektů podpořeno GA ČR (11 standardních projektů a 1 projekt 
excelence). Tři projekty byly podpořeny TA ČR v rámci programu Omega. SOÚ AV ČR, 
v.v.i., byl také nositelem 5 projektů financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly tři 
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projekty v rámci programu EUPRO II a dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI. 
Pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., se dále podíleli na řešení 6 projektů financovaných z EU, 
z toho tří projektů v 7. rámcovém programu EU, dvou projektů v rámci programu 
Horizont 2020 v pozici Third Party a jednoho projektu v rámci Progress Programme 
(2007–2013). Z Norských fondů byly podporovány 3 projekty v rámci programu Dejme 
(že)nám šanci.  
 
V roce 2015 byl SOÚ AV ČR, v.v.i., dále zapojen do aktivity COST Action, která je 
podporovaná z EU bez finančního příspěvku v rámci akce genderSTE  – Gender, Science, 
Technology and Environment. 
 
SOÚ AV ČR, v.v.i., se v rámci své výzkumné činnosti zapojil v roce 2015 do špičkového 
výzkumu ve veřejném zájmu v rámci výzkumného programu „Strategie AV 21“, do 
programu podpory regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR, řešil projekt v rámci 
dvoustranných smluv AV ČR se zahraničními partnery a v neposlední řadě výzkumná 
činnost probíhala v rámci programu mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích 
AV ČR.  
 
Během roku 2015 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů, 
které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech. Celkem bylo 
podáno 27 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR, TA ČR, MŠMT 
ČR, MV ČR a MK ČR) i ze zahraničí (Horizont 2020 a Interreg Central Europe). SOÚ AV 
ČR, v.v.i., získal v průběhu roku ve veřejných soutěžích celkem 8 projektů s počátkem 
řešení v roce 2016, z toho 5 projektů GA ČR, 1 projekt z TA ČR v rámci programu OMEGA 
a dva projekty v rámci programu Horizont 2020 v pozici Third Party s počátkem řešení 
v roce 2015.  
 
Rozvoj a provoz infrastruktur sociálního výzkumu 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v roce 2015 vytvářel a provozoval významné 
infrastruktury vědy a výzkumu v ČR, zahrnující veřejně přístupný datový archiv, tvorbu 
a zpřístupnění vědeckých databází, zajištění zapojení ČR do mezinárodních výzkumných 
programů a sítí, vydávání vědeckých oborových časopisů, veřejně přístupnou oborovou 
knihovnu a realizaci interdisciplinárních vědeckých agend. Ústav realizoval a rozvíjel 
unikátní a dlouhodobé napojení na Evropu a další světová centra sociálního výzkumu, 
spravoval a zprostředkovával řadu sítí propojujících českou sociologii se světem. 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., je od založení výzkumné infrastruktury CESSDA v roce 2013 
členem General Assembly a doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., od roku 2014 členkou 
Board of Directors Konsorcia evropských sociálněvědních datových archivů (CESSDA) 
a oba se tak podílejí na jeho řízení.  
 
K rozvoji infrastruktury výzkumu patří i provozování oborové Sociologické knihovny, 
vydávání impaktovaného periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review 
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a časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, který je zařazen v databázi Scopus, 
vydávání publikací v edici Sociologické monografie a také dvou recenzovaných periodik 
– Naše společnost a Data a výzkum – SDA Info. Byl realizován kontinuální výzkum 
veřejného mínění (CVVM), probíhaly plánované národní i mezinárodní aktivity 
Národního kontaktního centra – ženy a věda a další rozšiřující aktivity. 
 
Mezinárodní program sociálního výzkumu – ISSP 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., také v roce 2015 zajišťoval účast ČR v Mezinárodním 
programu sociálního výzkumu ISSP. Jedná se o dlouhodobý výzkumný program, který 
kombinuje časovou a mezinárodní perspektivu srovnání. ISSP od roku 1984 realizuje 
každoroční výzkumná šetření na vybraná témata sociologického výzkumu a aktuálně se 
jej účastní 46 zemí. ISSP disponuje nejrozsáhlejší databází z postojových šetření na 
světě. Česká republika se ISSP účastní pravidelně od roku 1992. V roce 2015 ústav 
v rámci tohoto programu realizoval výzkumné šetření Pracovní orientace (ISSP 2015 
Work Orientations IV). Data z výzkumu Občanství (ISSP 2014 Citizenship II) 
realizovaném v roce 2014 byla za ČR integrována do mezinárodní databáze ISSP. SOÚ 
AV ČR, v.v.i., v programu zastupuje Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., a doc. PhDr. Dana 
Hamplová, Ph.D. Tito a další pracovníci se v roce 2015 podíleli na činnosti pracovních 
skupin Drafting Group ISSP 2015 on Work Orientations, Drafting Group ISSP 2018 on 
Religion a ISSP Translation Group. Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., je od roku 2014 
vedoucí ISSP Translation Group. 
 
European Social Survey – ESS 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pokračoval ve spolupráci na budování evropské 
výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS), která je podpořena projektem 
MŠMT ČR „Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné 
infrastruktury European Social Survey (ESS – survey)“. V rámci výzkumné 
infrastruktury Evropský sociální výzkum (ESS) byla v roce 2015 zveřejněna 
mezinárodní databáze šetření ESS Round 7 s rotačními moduly „Postoje k imigrantům 
a jejich předkům“ a „Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty“ 
a probíhala příprava další vlny šetření ESS Round 8. Na základě hodnocení 
realizovaného šetření v roce 2014 byly v roce 2015 projekty ČSDA a ESS zařazeny na 
aktualizovanou Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR a schváleny vládou 
k dalšímu financování na léta 2016–2019. 
 
Národní datová infrastruktura pro sociálněvědní výzkum – ČSDA 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zajišťuje provoz veřejně přístupné národní datové 
infrastruktury pro sociálněvědní výzkum – Českého sociálněvědního datového archivu 
(ČSDA). Archiv je zapojen do evropské sítě datových organizací CESSDA a v rámci 
projektu s podporou MŠMT a procesu budování velkých evropských infrastruktur ESFRI 
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se podílí na vytváření jednotného evropského systému datových služeb CESSDA. 
Budování českého uzlu CESSDA v ČSDA v roce 2015 probíhalo ve shodě 
s harmonogramem projektu. Kontinuálně je zvyšována kapacita infrastruktury, 
rozšiřována datová knihovna a dochází k růstu využití služeb. V národní datové 
knihovně ČSDA bylo v roce 2015 uloženo 741 souborů dat, které jsou přístupné v režimu 
open access nejširší vědecké komunitě pro účely statistické analýzy. V průběhu roku 
2015 bylo nově zpřístupněno 28 souborů. ČSDA měl 2210 registrovaných uživatelů. 
 
Mezinárodní spolupráce 
 
Úspěšně se rozvíjela činnost ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci 
společných mezinárodních či bilaterálních projektů, tak v rámci dalších vědeckých 
aktivit. Pokračují dlouhodobé nadstandardní vztahy se Sociologickým ústavem SAV 
v Bratislavě. 
 
V roce 2015 byla realizována spolupráce na základě oficiální smlouvy o spolupráci mezi 
Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., a (1) Sociologickým ústavem Čínské akademie 
sociálních věd, (2) Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd, 
(3) Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd.  
 
Nejvýznamnějším počinem v oblasti mezinárodní spolupráce se v roce 2015 stalo 
uspořádání 12. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace v Praze, jíž byl 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., hlavním pořadatelem. Konference se zúčastnilo 3 458 
účastníků, předneseno bylo 2 765 konferenčních příspěvků, díky čemuž se konference 
stala největším setkáním sociologů v evropských dějinách. Během konference byl členy 
Evropské sociologické asociace zvolen na dva roky, tj. na období 2015-2017, nový řídící 
výbor organizace, jehož členem se stal i RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., ředitel 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. SOÚ AV ČR, v.v.i., se tak zapojil do evropské 
a mezinárodní vědecké komunity na kvalitativně vyšší úrovni. Významné jsou i další 
organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých asociacích jako IPSA, ISA či 
ECPR.  
 
Ústav zůstává vyhledávaným pracovištěm pro studijní pobyty a odborné práce 
zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. Ústav zajišťuje zapojení České 
republiky do dvou velkých mezinárodních výzkumných infrastruktur celoevropského 
významu – Konsorcia evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA 
a Evropského sociálního výzkumu ESS. 
 
Personální politika a institucionální struktura ústavu 
 
Personální politika ústavu vycházela ze struktury ústavu a z jeho potřeb jako výzkumné 
organizace. V roce 2015 nedošlo k žádným změnám v institucionální struktuře ústavu. 
V personální politice byla brána v úvahu řada hledisek, jako jsou: věk pracovníků, 
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kvalifikační růst odborných i vědeckých pracovníků, stabilizace vědeckých špiček ústavu 
a mladých talentovaných pracovníků a výchova studentů v rámci doktorského studijního 
programu. Personální vývoj ústavu lze v roce 2015 považovat za stabilizovaný. 
Hodnocení vědeckého výkonu probíhalo v návaznosti na předchozí čtyřleté období 
vědecké činnosti pracovníků, v průběhu roku 2015 byl aplikován systém hodnocení 
vědeckého výkonu, jehož výsledky se významně promítly do výše ročních odměn 
u nejvýkonnějších pracovníků a pracovnic. 
 
Kvalifikační rozvoj a mobilitní procesy 
 
Vědecké hodnosti a ceny 
 
V roce 2015 získal jeden pracovník ústavu vědeckou hodnost Ph.D. a do doktorského 
studia vstoupili tři pracovníci. Celkově se v roce 2015 účastnilo doktorského studia 24 
pracovnic a pracovníků ústavu – v různých formách studia a v různých délkách 
pracovního úvazku. Pracovníci a pracovnice ústavu dosáhli v roce 2015 významných 
individuálních a týmových úspěchů. Za všechny lze jmenovat Mgr. Zuzanu Uhde, Ph.D., 
která získala Prémii Otto Wichterleho, udělovanou Akademií věd ČR perspektivním 
a talentovaným vědcům a vědkyním. Dále například Mgr. Tomáše Samce, který obdržel 
Cenu Josefa Hlávky, udělovanou nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, 
určenou pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, 
brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR. 
 
Zapojení pracovníků do výuky studentů 
 
V roce 2015 pokračovala akreditace dvou společných doktorských programů FSV UK 
a SOÚ AV ČR, v.v.i., a současně pracovníci a pracovnice SOÚ AV ČR, v.v.i., spolupracovali 
také na individuální bázi na odborné přípravě doktorandů s dalšími vysokými školami. 
V roce 2015 se pracovnice a pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podíleli 
na vzdělávání doktorandů na celkem 6 fakultách dvou univerzit v ČR. Pracovníci ústavu 
se podíleli také na vzdělávání magisterských studentů – celkem na 7 fakultách 
5 vysokých škol, a vzdělávání studentů bakalářského stupně – celkem na 13 fakultách 
5 vysokých škol. 
 
Výsledky atestací 
 
V listopadu 2015 proběhly atestace výzkumných pracovníků, během nichž bylo 
atestováno 18 pracovníků a pracovnic. Všem atestovaným bylo doporučeno prodloužení 
pracovní smlouvy a byly individuálně navrženy úkoly pro další atestační období. Dílčí 
změny byly navrženy v délce navrhovaných pracovních smluv a zařazení. Následně byl 
zveřejněn seznam všech pracovníků s povinností atestace podle zařazení dle stupňů 
Kariérního řádu. 
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Zahraniční stáže a pobyty 
 
V roce 2015 se 6 mladých vědeckých pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
zúčastnilo dlouhodobých zahraničních stáží a pobytů na významných univerzitách 
a vědeckých institucích, jmenovitě na Institute of Advanced Study, CEU Budapešť 
(Maďarsko), Arizona State University (Tempe, USA), Universität Mannheim, Lehrstuhl 
für Politische Wissenschaft und International Vergleichende Sozialforschung 
(Německo), University of Essex (Colchester, Velká Británie) a Institut für Geographie 
und Regionalforschung, Universität Wien (Rakousko). Pokračoval též projekt 
střednědobých výjezdů pracovníků na Univerzitu v Mannheimu v rámci výměnného 
programu AV ČR a DAAD (Německo).  
 

Vědecké stáže a pobyty v SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Ústav byl vyhledávaným pracovištěm pro studijní pobyty a odborné stáže 
zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. V roce 2015 realizovali 4 vědečtí 
pracovníci ze zahraničních univerzit pracovní pobyt či stáž ve výzkumných 
odděleních SOÚ AV ČR, v.v.i. Byli to a s .p rof. David Siroky z Arizona State University, 
USA, School of Politics and Global Studies; Peter J. Tunkis, Fulbright-Hays Fellow z Ohio 
State University, USA a v rámci bilaterálního projektu tematické spolupráce mezi AV ČR 
a BAS doc. Dr. Dobrinka Kostova a  Katja Bogova z Institute for the Research 
Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii. 
 
50. výročí založení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

 

K tomuto výročí se 7. prosince 2015 v Praze 
v prostorách Novoměstské radnice konalo 
Celoústavní shromáždění pracovníků ústavu. 
Slavnostního večera se zúčastnili významní 
představitelé akademické obce z České 
a Slovenské republiky, zástupci státní správy 
a další hosté a přátelé z ústavů Akademie věd 
a vysokých škol. 
  



 
 13 

1. CHARAKTERISTIKA SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., fungoval po svém založení roku 1965 jen krátce. Jeho 
činnost jako samostatné vědecké instituce byla zrušena v roce 1970 a obnovena 
až v roce 1990. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl v roce 1990 formu rozpočtové 
organizace a od poloviny roku 1998 do 31. 12. 2006 formu státní příspěvkové 
organizace. 1. ledna 2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí. Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i., byl řízen na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, a jeho zřizovatelem je Akademie věd ČR. Jeho statutárním zástupcem je na 
volené období 5/2012 – 4/2017 ředitel RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Činnost ústavu je 
řízena Radou SOÚ AV ČR, v.v.i., a kontrolována Dozorčí radou SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého 
sociologického výzkumu. Je plně integrován do mezinárodní vědecké komunity a aktivně 
participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů a projektů. 
Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové 
studie, sondy a výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody 
kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních 
oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie 
a genderová studia.  
 
V SOÚ AV ČR, v.v.i., se v roce 2015 rozvíjel výzkum v těchto výzkumných 
a infrastrukturně-výzkumných odděleních: Český sociálněvědní datový archiv, 
Ekonomická sociologie, Gender & sociologie, Hodnotové orientace ve společnosti, 
Lokální a regionální studia, Socioekonomie bydlení a Sociologie politiky. V červenci 2015 
bylo v rámci ústavu založeno nové výzkumné oddělení Národní kontaktní centrum – 
gender a věda, které navazuje na dlouholeté působení týmu Národní kontaktní centrum 
– ženy a věda v rámci oddělení Gender & sociologie. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., také 
rozvíjel nezávislý výzkum veřejného mínění realizovaný ve výzkumném oddělení 
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Jeho hlavní výzkumnou činností bylo 
kontinuální šetření českého veřejného mínění s názvem Naše společnost, které ve stejné 
podobě probíhá od roku 2001. Základní strukturu SOÚ AV ČR, v.v.i., zobrazuje 
následující organizační schéma (Obrázek 1.1). 
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Obrázek 1.1 – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. – organizační schéma k 31. 12. 2015 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
SOÚ AV ČR, v.v.i., již dlouhodobě zabezpečuje významnou infrastrukturu v oblasti 
sociálního výzkumu: provozuje unikátní veřejnou službu Český sociálněvědní datový 
archiv (ČSDA) – archiv.soc.cas.cz, který slouží jako národní centrum zpřístupňující data 
ze sociálních výzkumů vědecké obci, pedagogům a studentům. Je vydavatelem 
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review (web: sreview.soc.cas.cz), jediného 
impaktovaného vědeckého periodika v oblasti sociologie v ČR, a řady dalších odborných 
recenzovaných periodik. Provozuje veřejnosti přístupnou Sociologickou knihovnu.  
 
Informace o organizační struktuře pracoviště a o jeho jednotlivých vědeckých 
a odborných odděleních jsou na adrese www.soc.cas.cz a byly v průběhu roku 
pravidelně aktualizovány (obrázek 1.2). 
 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://sreview.soc.cas.cz/
http://www.soc.cas.cz/
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Obrázek 1.2 – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. – webová stránka www.soc.cas.cz 

 
Zdroj: soc.cas.cz 

Ústav se podílí na postgraduálním studiu v oboru Sociologie. Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 81 a § 105 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v aktuálním znění, o udělení akreditace Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze společně se Sociologickým ústavem AV 
ČR, v.v.i.: 

a) doktorskému studijnímu programu Sociologie se studijním oborem Sociologie 
do 31. července 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba 
studia 4 roky, 

b) doktorskému studijnímu programu Sociology se studijním oborem Sociology 
do 31. Července 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá 
v anglickém jazyce, standardní doba studia 4 roky. 

 

SOÚ AV ČR, v.v.i., je zapojen do řady mezinárodních vědeckých programů, aktivně se 
podílí na organizaci významných mezinárodních vědeckých konferencí a setkání a je 
zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.  
 

Výsledky výzkumů realizovaných v SOÚ AV ČR, v.v.i., jsou zveřejňovány ve vědeckých 
publikacích, v domácích i zahraničních vědeckých časopisech, jsou prezentovány 
na seminářích, národních a mezinárodních konferencích a jsou nabízeny pro použití 

http://www.soc.cas.cz/
http://www.soc.cas.cz/
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orgánům státní správy, Parlamentu ČR a vzdělávacím a dalším institucím. Kvantitativní 
i kvalitativní data pořízená v rámci řešených projektů jsou archivována v Českém 
sociálněvědním datovém archivu (ČSDA), kde jsou k dispozici vědecké obci, pedagogům 
a studentům pro nekomerční účely. 

Ústav je kolektivním členem: 

• Central European Opinion Research Group (CEORG); 

• Consorcium of European Social Science Data Archives (CESSDA); 

• European Consortium for Political Research (ECPR); 

• European Consortium for Sociological Research (ECSR); 

• European Social Survey (ESS); 

• European Sociological Association (ESA); 

• European Network for Housing Research (ENHR); 

• International Political Science Association (IPSA); 

• International Social Survey Programme (ISSP). 

Mezinárodní dohody o vědecké spolupráci mezi Sociologickým ústavem AV ČR, 
v.v.i., a: 

• Sociologickým ústavem SAV v Bratislavě; 

• Sociologickým ústavem Maďarské akademie věd v Budapešti; 

• Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii; 

• Sociologickým ústavem Čínské akademie společenských věd v Pekingu, 
Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd 
v Budapešti, Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd ve Varšavě 
(čtyřstranná dohoda). 

 

1.1 Složení, změny a činnosti orgánů SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Ředitel ústavu 
 
Ředitelem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., který byl 
jmenován ředitelem k 1. 5. 2012 na dobu pěti let, tj. do 30. 4. 2017. První zástupkyní 
ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. Funkci 
zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i., vykonává Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Funkci zástupkyně ředitele pro ekonomický 
rozvoj a infrastrukturu výzkumu SOÚ AV ČR, v.v.i., vykonává Ing. Petra Broskevičová. 
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1.1.1. Rada SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
předsedkyně rady: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
 
místopředseda rady: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
 
členové a členky rady – interní: 
 

Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

 
členové a členka rady – externí: 
 

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. 
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 

 
tajemnice: RNDr. Darina Vystrčilová 
 
Hlavní činnosti Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
 
Rada se v roce 2015 sešla na třech zasedáních (12. 3., 1. 6. a 9. 11. 2015), další čtyři 
jednání (vyhlášená ve dnech 24. 3., 27. 4., 21. 9. a 14. 12. 2015) proběhla per rollam. 
Rada se věnovala především pravidelné zákonné agendě: projednala a schválila účetní 
uzávěrku a výroční zprávu pracoviště za rok 2014 a projednala a schválila rozpočet na 
rok 2015 a jeho změny. Dále projednávala návrhy výzkumných projektů a informace 
o aktualizacích rozpočtu souvisejících se schválením projektů v průběhu roku. Kromě 
toho se členové Rady průběžně seznamovali s aktuálními informacemi o chodu ústavu, 
s průběhem příprav i s výsledky 12. mezinárodní konference ESA (European 
Sociological Assiciation), která proběhla ve dnech 25. – 28. 8. 2015 v Praze, dále 
s výsledky atestací a s personálními otázkami, s výsledky hodnocení SOÚ, a to v rámci 
pilotního ověřování metodiky IPM MŠMT a podle metodiky AV ČR, jejíž součástí bylo dne 
23. 10. 2015 prezenční hodnocení, na němž se členové Rady osobně setkali s členy 
mezinárodní hodnotící komise. Členové Rady v roce 2015 rovněž projednali návrh na 
udělení prémie Otto Wichterleho jedné mladé výzkumné pracovnici a ve dvou termínech 
pak návrh pěti kandidátů na udělení podpory v „Programu podpory perspektivních 
lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“.  
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Rada dále v roce 2015 projednala návrh na zřízení nového samostatného výzkumného 
oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda a v návaznosti na to schválila nový 
Organizační řád s účinností od 1. 7. 2015. Dále schválila aktualizaci interní směrnice 
„Nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích“ a nový interní předpis 
„Spisový a skartační řád“ účinný od 1. 1. 2016. 
 

1.1.2 Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 

V roce 2015 zasedala Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i., (dále jen „Dozorčí rada“), 
v následujícím složení: 

 
předseda rady: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.  
 
místopředsedkyně rady: PhDr. Marie Čermáková   
 
členové a členky rady: 
 

Ing. Martin Kupka, CSc.  
RNDr. Hana Sychrová, DrSc.  
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.  
 

tajemnice: Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D.  
 
V roce 2015 se uskutečnila 2 zasedání Dozorčí Rady, jednalo se o její celkově šestnácté 
a sedmnácté zasedání. Dále se v roce 2015 uskutečnilo jedno jednání per rollam. 

Na 16. zasedání Dozorčí rady, které se konalo dne 17. 3. 2015, vzala Dozorčí rada na 
vědomí informace o aktuální situaci SOÚ  AV ČR, v.v.i., o výsledcích grantové soutěže GA 
ČR 2014 a přípravě nových projektů, o průběhu atestací, o přípravě SOÚ na hodnocení 
v rámci AV ČR a o přípravě konference Evropské sociologické asociace. Dále byla 
informována o průběhu a výsledcích pilotního hodnocení, kterého se SOÚ zúčastnil 
a které bylo realizováno v rámci testování nové metodiky hodnocení výzkumu, vývoje 
a inovací IPN, připravované MŠMT. Dozorčí rada vzala dále na vědomí informace 
o účetní závěrce za rok 2014, o poskytnuté mzdové podpoře postdoktorandů, 
o grantových projektech a výši jejich finanční dotace, o kofinancování evropských 
projektů a o realizovaných i plánovaných stavebních akcích a akcích nákladné údržby 
v areálu Jilská – Husova.  

Dozorčí rada poté projednala a schválila návrh rozpočtu na rok 2015, vzala se 
souhlasem na vědomí informace týkající se nájemních smluv, vyslovila souhlas 
s postupem vedení SOÚ AV ČR, v.v.i., ve věci společnosti GALABERTI, s.r.o., a souhlasila 
s pokračováním jednání a  přípravou návrhu smlouvy s firmou Havlíkova přírodní 
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apotéka, s.r.o. Na závěr zasedání Dozorčí rada projednala a jednomyslně schválila návrh 
Zprávy o činnosti Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2014. 

Na 17. zasedání, které se uskutečnilo 12. 5. 2015, vzala Dozorčí rada se souhlasem na 
vědomí informace o nájemní smlouvě s firmou Havlíkova přírodní apotéka, s.r.o., a vzala 
na vědomí výrok auditora. Projednala a vzala na vědomí bez připomínek návrh Výroční 
zprávy SOÚ AV ČR, v.v.i., za rok 2014. Dále vzala na vědomí informace o publikační 
činnosti pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., a dostupných finančních zdrojích pro vědu 
a výzkum, o předpokládaném vývoji SOÚ AV ČR, v.v.i., a aktivitách v oblasti 
ochrany  životního prostředí a aktuální informace k přípravě konference Evropské 
sociologické asociace. 

Další záležitosti projednala Dozorčí rada per rollam. V rámci 6. jednání per rollam 
vyjádřila dne 8. 12. 2015 souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání v areálu Jilská – Husova s nájemcem Keystone Production, s.r.o. 

 

1.1.3 Ústavní rada, atestační komise a redakční rady 
 

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

předseda: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.   
 
členové a členky: 
 

Dana Bendová 
Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 
Ing. Petra Broskevičová 
PhDr. Martin Buchtík (do 7. 12. 2015) 
Mgr. Nela Hesová 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
PhDr. Filip Lachmann  
Mgr. Marcela Linková, Ph.D. (od 1. 7. 2015) 
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Paulína Tabery (od 8. 12. 2015) 
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 

 
tajemnice: Eva Nechvátalová  
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b. Atestační komise Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
 
předseda: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
 
členové a členky: 

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 
doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, Ph.D. 
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
 

tajemnice: Eva Nechvátalová  
 

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

šéfredaktor: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 
 
výkonná redaktorka: Mgr. Kristýna Přibylová 
 
členové a členky:  
 

PhDr. Jan Balon, Ph.D. 
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 
JUDr. Michal Illner  
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.  
prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. 
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. 
PhDr. Jaroslava Marhánková, Ph.D. 
PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 
doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. 
prof. Dr. Miroslav Novák 
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.  
Mgr. Ing. Jan Spousta  
Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 
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doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D. 
Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. 
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

 
Anglické vydání 
 

Editor-in-Chief: Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 
 
External Managing Editor: Robin Cassling 
 
Book Review Editor: Pieter Vanhuysse, Ph.D. 

 
Members: 
 

prof. Johann P. Arnason 
prof. Zygmunt Bauman 
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 
Zsuzsa Gille, Ph.D. 
prof. dr hab. Elżbieta Hałas 
Sean L. Hanley, Ph.D. 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Katja Mayer, Ph.D. 
prof. Claus Offe 
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. 
Akos Rona-Tas, Ph.D. 
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 
Pieter Vanhuysse, Ph.D. 
prof. Claire Wallace 
 

d. Redakční rada recenzovaného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum 
 
šéfredaktorka: Zuzana Uhde, Ph.D. 

zástupkyně šéfredaktorky: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 

členové a členky: 
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. 
PhDr. Marie Čermáková 
Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 
Éva Fodor, Ph.D. 
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PhDr. Petra Guasti, Ph.D. 
doc. Haldis Haukanes, Ph.D. 
PhDr. Hana Hašková, Ph.D. 
prof. Jeff Hearn, Ph.D. 
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. 
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. 
prof. Nancy Jurik, Ph.D. 
PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 
doc. Věra Sokolová, Ph.D. 
Mgr. Zdeněk Sloboda 
doc. Irena Smetáčková, Ph.D. 
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. 
prof. Barrie Thorne, Ph.D. 
PhDr. Jana Valdrová, Ph.D. 
doc. Elaine Weiner, Ph.D. 

 
e. Redakční rada recenzovaného časopisu Naše společnost 

 
šéfredaktor: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. 
 
členové a členky: 
 

doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.  
PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. 
PhDr. František Kalvas, Ph.D. 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.  
Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil. 
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.  
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.  
Mgr. Milan Zeman 

 
f. Redakční rada recenzovaného časopisu Data a výzkum – SDA INFO 

 
šéfredaktor: PhDr. Martin Vávra, Ph.D. 
 
členové a členky: 
 

prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.  
PhDr. František Kalvas, Ph.D.  
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.  
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prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.  
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.  
PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.  
Mary Stegmaier, Ph.D. 
Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.  
doc. Milan Tuček, CSc. 

1.1.4 Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., v řídících orgánech 
AV ČR 
 
Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd ČR je Akademický sněm, složený ze 
dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, státní 
správy, podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností. V roce 2015 Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i., zastupovali celkem dva volení zástupci pracoviště: Mgr. Marcela 
Linková, Ph.D., a Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Z titulu funkce je členem Akademického 
sněmu ředitel ústavu RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Členkou Vědecké rady AV ČR byla 
v roce 2015 PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 

1.1.5 Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., v poradních orgánech 
AV ČR 
 

 Poradní orgán AV ČR Od–do 

Ing. Petra Broskevičová členka Ekonomické rady AV ČR 2013–2017 

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
člen Rady pro spolupráci AV ČR s 
podnikatelskou a aplikační sférou 

2009–2017 

Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
členka Rady pro podporu účasti AV ČR 
na evropské integraci výzkumu a vývoje 
AV ČR 

2006–2017 

Mgr. Michaela Vojtková Trtíková 
členka Rady pro popularizaci vědy AV 
ČR 

2010–2017 

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
místopředsedkyně Rady pro zahraniční 
styky AV ČR 

2001–2017 

Mgr. Nela Hesová 
členka Komise pro vědecké informace 
AV ČR 

2010–2017 

Ing. Petr Sunega  
člen Komise pro informační technologie 
AV ČR 

2005–2017 

Mgr. Michaela Vojtková Trtíková členka Ediční rady AV ČR  2010–2017 
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1.1.6 Výzkumná a servisní struktura SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
VÝZKUMNÁ ODDĚLENÍ 
 
Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Vedoucí oddělení: PhDr. Martin Buchtík 
Zastupující vedoucí: Mgr. et Mgr. Paulína Tabery  
Členové oddělení: Mgr. Naděžda Čadová, Mgr. Lucie Černá, Ing. Jan Červenka, Mgr. 
Martin Ďurďovič, Ph.D., Ing. Helena Hájková, Markéta Holečková, PhDr. Daniel Kunštát, 
Ph.D., Mgr. Lucie Novotná, Bc. Jarmila Pilecká, Mgr. Radka Skalická, Bc. Iva Štohanzlová, 
doc. Milan Tuček, CSc., Petr Turoň, Ing. Marie Plačková, PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
 

CVVM je výzkumným 
oddělením Sociologického 
ústavu AV ČR, v.v.i., které 
se v souladu s tradicí 
sahající až do roku 1946 
zaměřuje na teoretické, 
praktické a metodologické 
otázky spojené se 
zkoumáním veřejného 
mínění. Hlavní náplní práce 
je projekt kontinuálního 
zkoumání mínění české 
veřejnosti Naše společnost, 

který je tvořen deseti reprezentativními omnibusovými průzkumy ročně. V návaznosti 
na dlouhodobou koncepci se projekt kontinuálně zaměřuje na politická, ekonomická 
i další společenská témata, bezplatně zpřístupňuje hlavní závěry ve formě tiskových 
zpráv i primární datové soubory prostřednictvím Sociologického datového archivu SOÚ. 
Vedle toho CVVM participuje na výzkumných projektech dalších oddělení SOÚ AV ČR, 
v.v.i., i externích výzkumných organizací včetně zahraničních, realizuje komerční 
výzkumné aktivity pro externí zadavatele včetně zahraničních a vydává recenzovaný 
časopis Naše společnost, který vychází dvakrát ročně. Pro zajištění své široké výzkumné 
činnosti CVVM disponuje jednak odborníky všech důležitých oblastí (sociologie, 
metodologie, politologie, ekonomie, demografie, mediální studia), technickým a 
organizačním zázemím i vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozložení umožňuje provádět jak 
celopopulační, tak specializovaná šetření.  
 
Projekty řešené v roce 2015:  

• Naše společnost (kontinuální výzkum veřejného mínění, řešitel PhDr. Jiří 
Vinopal  Ph.D.) 
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• Sociální komunikace a budování důvěry v procesu výběru lokality pro hlubinné 
úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů (řešitel Mgr. Martin 
Ďurďovič, Ph.D.) 

• Význam meziskupinových diferencí v diskurzivních procesech veřejného mínění 
(řešitel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.) 

• Proměny kvality pracovního života (řešitel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.) 
• PLATENSO – Building a platform for enhanced societal research related to nuclear 

energy in Central and Eastern Europe (řešitel Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.) 
• Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity (řešitel 

Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.) 
 
Tel.: +420 210 310 591–2, +420 286 840 129, e-mail: cvvm@soc.cas.cz; cvvm.soc.cas.cz 
 
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) 
Vedoucí oddělení: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Členové oddělení: Mgr. Tomáš Čížek, PhDr. Marie Dlouhá, Bc. Viktor Dobrovolný, 
Mgr. Johana Chylíková, Mgr. Jana Leontijeva, Ph.D., Mgr. Petra Šalamounová, PhDr. Martin 
Vávra, Ph.D. 

ČSDA shromažďuje data 
z dostupných českých 
sociálních výzkumů, 
výzkumů veřejného mínění 
a mezinárodních sociálních 
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 
speciálních výzkumných 

projektů. ČSDA je členem sítě evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA 
(Council of European Social Science Data Archives) a sdružení středoevropských archivů 
REGIO a podílí se na programech mezinárodní výměny dat. Členové oddělení se podílejí 
na řešení řady výzkumů, včetně českých šetření mezinárodních programů ISSP a ESS. 
Oddělení rozvíjí vlastní výzkumnou činnost zejména v oblasti metodologie a výzkumu 
kvality dat. Hlavní přístup k datovým službám je vybudován na internetu na adrese 
archiv.soc.cas.cz. Součástí je též archiv MEDARD (medard.soc.cas.cz), který je zaměřen na 
oblast kvalitativního sociologického výzkumu, a v jeho rámci internetová technická 
a softwarová poradna pro kvalitativní výzkum a otázky digitalizace. Oddělení vydává 
také recenzovaný odborný časopis Data a výzkum – SDA Info (dav.soc.cas.cz), který 
publikuje metodologicky zaměřené texty a přehledové studie o datových zdrojích 
a infrastruktuře pro sociální výzkum. 

mailto:cvvm@soc.cas.cz
http://cvvm.soc.cas.cz/
http://archiv.soc.cas.cz/
http://medard.soc.cas.cz/
http://dav.soc.cas.cz/
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Projekty řešené v roce 2015: 
 

• Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA-ERIC a jeho zapojení do 
panevropské velké výzkumné infrastruktury datových služeb pro socioekonomický 
výzkum. (Projekty velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT, řešitel 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.) 

• Projekt CESSDA-SaW - Strengthening and widening the European infrastructure for 
social science data archives  (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.) 

• Projekt SERISS – Synergies for Europe's Research Infrastructures in the Social 
Sciences (řešitel Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.) 

 
Tel.: +420 210 310 231, e-mail: Jindrich.Krejci@soc.cas.cz, archiv@soc.cas.cz 
 
Ekonomická sociologie 
Vedoucí oddělení: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
Členové oddělení: doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., PhDr. Martina Mysíková, Ph.D., 
PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. 
 

Výzkumné oddělení 
ekonomické sociologie 
rozvíjí svoji činnost v široké 
oblasti mezi ekonomií 
a sociologií od teoretických 
otázek až po empirický 
výzkum.  
Konkrétně řeší problémy 
v oblasti trhu práce, mzdové 
a příjmové diferenciace, 
sociálních a ekonomických 
nerovností, sociální 
a hospodářské politiky, a to 

v komparativní perspektivě. Dále se zabývá otázkami hodnotových a náboženských 
souvislostí ekonomického a společenského života. Dalším významným tématem jsou 
dějiny české sociologie, jejichž zevrubným zpracováním se zabývá aktuální projekt. 
V rámci oddělení působí tým pro výzkum sociální stratifikace, který se orientuje na 
otázky přístupu ke vzdělání, vnímání sociálních nerovností a představy o sociální 
spravedlnosti. V aktuálních projektech se tento tým rovněž věnuje tematice korupčních 
rizik a environmentálních hodnot v České republice. 
  



 
 27 

Projekty řešené v roce 2015: 
 

• Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České republice v komparativní perspektivě 
(řešitel doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.) 

 
Tel.: +420 210 310 222, e-mail: Jiri.Vecernik@soc.cas.cz 
 
Gender & sociologie 
Vedoucí oddělení: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Zastupující vedoucí: PhDr. Hana Hašková, Ph.D. 
Členky oddělení: Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D., 
PhDr. Hana Maříková, Ph.D., Eva Nechvátalová, Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D., Mgr. Romana 
Volejníčková. 
 

Výzkumné oddělení Gender & 
sociologie bylo založeno 
v roce 1990. V současnosti 
představuje jedno z klíčových 
vědeckých pracovišť, které 
v České republice výzkumně 
rozvíjejí sociologii genderu, 
feministickou teorii 
a metodologii. Oddělení 
propojuje výsledky získané 
z vlastních empirických 
výzkumů s teoretickým 

studiem, a přispívá tak k analýze specifických otázek spojených s genderovou 
problematikou. Hlavními tématy výzkumu jsou gender a pracovní trh, genderové 
sociální nerovnosti a jejich feministická kritika, sociologie soukromého života a politika 
péče. Oddělení vydává recenzovaný transdisciplinární časopis genderových studií 
a feministické teorie Gender, rovné příležitosti, výzkum. Zapojeno je do tematicky 
zaměřených mezinárodních vědeckých sítí a spolupracuje se zahraničními i domácími 
univerzitními pracovišti. Členky oddělení působí také v rámci evropských expertních sítí 
poskytujících poradenství v oblasti rovných příležitostí.  
 
Projekty řešené v roce 2015: 
 

• Celoživotní ekonomické dopady mateřství (řešitelka Mgr. Radka Dudová, Ph.D.) 
• SEE-GO: Social and Economic Enterprises and Gender Opportunities (řešitelka 

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.) 
• Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na 

pracovišti (PhDr. Hana Maříková, Ph.D.) 

mailto:Jiri.Vecernik@soc.cas.cz
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• Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních nerovností a důsledků 
ekonomické krize na zaměstnanost (řešitelka PhDr. Alena Křížková, Ph.D.) 

• Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze (řešitelka Mgr. Radka Dudová, 
Ph.D.) 
 

Tel.: +420 210 310 351, e-mail: Alena.Krizkova@soc.cas.cz 
 
Národní kontaktní centrum – gender a věda  
Vedoucí oddělení: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Členky týmu: Mgr. Kateřina Cidlinská, Mgr. Nina Fárová, Bc. Martina Fucimanová, PhDr. 
Jaroslav Klepal, Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D., Mgr. et MgA. Alena Ortenová, Mgr. Tereza 
Stöckelová, Ph.D., Mgr. Naděžda Straková, Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová, Mgr. Michaela 
Trtíková Vojtková, Mgr. Hana Víznerová, PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D. 
 

Národní kontaktní centrum – 
gender a věda je jediným 
specializovaným pracovištěm 
zaměřeným na výzkum 
v oblasti genderové sociologie 
vědy, studií vědy a technologií, 
genderové rovnosti ve vědě 
v ČR. Zabezpečuje expertízy, 
podkladové materiály, analýzy 
a konzultační činnost pro 
orgány státní a veřejné správy 
a výzkumné a vysokoškolské 

instituce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu (Úřad vlády, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy) a výzkumné a vysokoškolské instituce. Členky oddělení jsou 
členkami expertních a poradních orgánů v ČR a na úrovni EU a rozvíjejí mezinárodní 
výzkumnou spolupráci v oblasti pokročilých genderových studií (RINGS The 
International Association of Institutions of Advanced Gender Studies). Vedoucí oddělení 
Marcela Linková je zástupkyní předsedkyně akce COST genderSTE (gender, science, 
tecnhnology, environment, TN1201). 
Oddělení vzniklo 1. 7. 2015. Navázalo na předchozí činnosti projektu NKC – ženy a věda. 
 
Projekty řešené v roce 2015: 

• Národní kontaktní centrum – ženy a věda IV. (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 
• TRIGGER – TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality 

in Research (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 
• Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních 

skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska genderové 
vyváženosti (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 
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• Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum 
(řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 

• Hájíme práva žen v České republice (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.) 
• Gender, science, technology and environment (genderSTE) (řešitelka Mgr. Marcela 

Linková Ph.D.) 
• Ženy a muži v rovnováze (řešitelka PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.) 
• Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi biomedicínskými a alternativními 

léčebnými praktikami (řešitelka Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.) 
 
Tel.: +420 210 310 322, e-mail: nkc@soc.cas.cz; www.genderaveda.cz 
 
Hodnotové orientace ve společnosti 
Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.  
Členové oddělení: Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Jana Klímová Chaloupková, 
Ph.D., RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D., Mgr. Eva Krulichová (Moravcová), Ph.D., Mgr. Richard 
Nikischer, Mgr. Romana Trusinová, Ph.D., Mgr. Dita Čermáková, Ph.D., Kristýna Chábová, 
MSc., PhDr. Jaroslava Pospíšilová 

Výzkumné oddělení se 
zabývá širokou škálou témat 
v domácím i mezinárodním 
srovnání. Jejich pojítkem je 
kontinuita a změna obecných 
hodnotových, kulturních 
a národních orientací. 
Výzkumný záměr oddělení 
stojí na premise, že hodnoty 
a postoje stojí za sociálními, 
politickými a ekonomickými 
změnami ve společnosti a ty 
zpětně působí na změny 

hodnot a postojů. Nedílnou součástí činnosti oddělení je zajištění pravidelného 
provádění hodnotového výzkumu European Social Survey v České republice, který je 
v letech 2010 až 2015 podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Výsledky práce členek oddělení přinášejí mimo jiné odpovědi na otázky: Komu se rodí 
děti mimo manželství a proč? Jaké typy rodin podporuje český daňový a dávkový systém 
a je tento systém štědrý v mezinárodním srovnání? Koho se týká věková diskriminace a 
proč? Věříme našim politickým institucím?  Jsou Češi opravdu nejsekulárnějším národem 
Evropy? Jsme hrdí na to, že jsme Češi? 

Projekty řešené v roce 2015:  
•  Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné infrastruktury 

European Social Survey (ESS – survey) (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.) 
Tel.: +420 210 310 571, e-mail: Klara.Plecita@soc.cas.cz 

mailto:info@zenyaveda.cz
http://www.genderaveda.cz/
mailto:Klara.Plecita@soc.cas.cz
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Lokální a regionální studia 
Vedoucí oddělení: Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 
Členové oddělení: Mgr. Kateřina Bernardyová, Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, Ph.D., 
JUDr. Michal Illner, RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Mgr. et Mgr. Renáta Mikešová, Mgr. Věra 
Patočková, M.A., Ph.D., PhDr. Markéta Poláková, Ph.D., PhDr. Jana Stachová, Ph.D., PhDr. Jiří 
Šafr, Ph.D., Mgr. Martin Šimon, Ph.D., PhDr., RNDr. Jana Vobecká, Ph.D., Mgr. Kateřina 
Vojtíšková, Ph.D., Mgr. Petr Vašát, Ph.D. 
 

Výzkumné oddělení se 
zaměřuje na zkoumání 
společenských jevů a procesů, 
které mají významné 
prostorové aspekty. 
Nejčastějšími objekty 
výzkumu jsou regiony, města 
nebo jejich části a obce. Často 
jsou prováděny komparativní 
výzkumy, v jejichž rámci je 
vývoj v regionech, městech či 
obcích České republiky 

vzájemně porovnáván nebo je srovnáván s vývojem v obdobných územních jednotkách 
v zahraničí. Tematicky je výzkum různorodý, soustřeďuje se mimo jiné na utváření 
a fungování institucionálních struktur, občanskou participaci, význam sociálního 
kapitálu, bydlení, migraci, kulturní diferenciaci nebo sociálněprostorové nerovnosti. 
Výzkumný zájem zahrnuje též sociologické aspekty lokální a regionální politiky. Oddělení 
je zapojeno do řady mezinárodních výzkumných sítí a projektů, zároveň ovšem udržuje 
rozsáhlé pracovní kontakty s tematicky blízkými výzkumnými pracovišti v České 
republice. Aplikačně orientované výzkumy provádí pro ministerstva a další státní 
instituce a také pro partnery z řad krajů, měst nebo obcí. 
 
Projekty řešené v roce 2015:  

• Stabilita a změny prostorových vzorců volebních preferencí na území České 
republiky od zavedení všeobecného hlasovacího práva (příčiny a důsledky) (řešitel 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.) 

• Sociální podnikání v Pardubickém kraji (interní projekt AV ČR, řešitel Mgr. Josef 
Bernard, Ph.D.) 

• Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně 
(řešitel Mgr. Petr Vašát, Ph.D.) 

• Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí (řešitel 
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.) 

 
Tel.: +420 210 310 227, e-mail: Josef.Bernard@soc.cas.cz  
 

mailto:Josef.Bernard@soc.cas.cz
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Socioekonomie bydlení 
Vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
Členové oddělení: Ing. arch. Irena Boumová, Ph.D., Petr Gibas, MSc., Kateřina Choutková, 
Mgr. Ladislav Kážmér, Mgr. Martina Mikeszová, Mgr. Tomáš Samec, Ing. Petr Sunega 
 

Členové výzkumného oddělení 
Socioekonomie bydlení se věnují 
základnímu i aplikovanému 
výzkumu z oblasti bydlení a 
bytové politiky. Při výzkumné 
činnosti kombinují metodologické 
postupy sociologie a ekonomie. 
Uplatňují inovativní přístupy 
experimentální a behaviorální 
ekonomie, ekonomické sociologie 
a ekonomie blahobytu. Analyzují 
trhy bydlení a jejich aktéry, ceny 

bydlení, postoje k bydlení, bytovou politiku a bytové systémy u nás i v zahraničí. 
Výsledkem jsou nejen publikace monografií a statí v domácích a zahraničních 
impaktovaných vědeckých časopisech, ale i spolupráce při zavádění konkrétních nástrojů 
bytové politiky, tvorba cenových indexů a map a další aplikace v soukromé i veřejné 
sféře. 
 
Projekty řešené v roce 2015: 
 

• Využití sociologických metod pro analýzu nerovnováhy na trhu bydlení. Kritická 
a kontextuální metodologie ve výzkumu bydlení (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.) 

 
Tel.: +420 210 310 225, e-mail: Martin.Lux@soc.cas.cz; seb.soc.cas.cz  
 
  

mailto:Martin.Lux@soc.cas.cz
http://seb.soc.cas.cz/


32 
 

Sociologie politiky 
Vedoucí oddělení: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Zástupce vedoucí: doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. 
Členové oddělení: Mgr. Daniela Prokschová, Mgr. Aleš Kudrnáč, Mgr. Tomáš Lacina, Pat 
Lyons, B.A., M.A., Ph.D., Mgr. Ivan Petrúšek, PhDr. Petra Rakušanová Guasti, Ph.D., Mgr. 
Michaela Röschová, Mgr. Pavla Vamberová, Mgr. Kateřina Vráblíková, Ph.D., Mgr. Lucie 
Hrubá 

Výzkumné oddělení Sociologie 
politiky se zabývá 
systematickým studiem 
základních procesů 
demokratického politického 
systému a některých jeho aktérů. 
Hlavními tématy oddělení jsou: 
politické strany a systém stran, 
poslanci a senátoři Parlamentu 
ČR, volby a volební chování, 
politické postoje, občanská 
společnost a vzájemný vztah 

občanské společnosti, politických stran a státu. 
Oddělení od roku 1993 pravidelně organizuje výzkumy poslanců, v nichž se zaměřuje 
především na otázky politické reprezentace, stranictví a jednotnosti hlasování. Je 
zapojeno do řady mezinárodních výzkumných sítí a do řešení několika mezinárodních 
projektů. Členové týmu zároveň organizují povolební výzkumy, přičemž spolupracují 
v mezinárodních sítích Comparative Study of Electoral Systems a European Election 
Study. 
 
Projekty řešené v roce 2015: 

• SECONOMICS – Socio-Economics meets Security (koordinátorka české části 
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.)  

• Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického 
občanství v České republice II. (řešitel Pat Lyons, Ph.D.) 

• Dynamika změny v české společnosti (řešitel Pat Lyons, Ph.D.) 
• Historical Legacies and New Political Challenges – Bulgaria and the Czech Republic 

in EU (řešitelka PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.)  
 

Tel.: +420 210 310 563, e-mail: Zdenka.Mansfeldova@soc.cas.cz 
  

mailto:Zdenka.Mansfeldova@soc.cas.cz
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SERVISNÍ ODDĚLENÍ 

Sociologická knihovna 
Vedoucí oddělení: Mgr. Nela Hesová 
Členové oddělení: RNDr. Lumír Gatnar, Ing. Eva Mikolášová, Mgr. Radka Taucová. 
 

Knihovna vznikla v roce 2003 
oddělením od společné 
Filozofické a sociologické 
knihovny. Je koncipována jako 
veřejná specializovaná 
knihovna, která slouží jak 
pracovníkům ústavu, tak 
studentům a široké odborné 
veřejnosti. Uživatelům 
je k dispozici 23 400 svazků 
knih a 100 titulů odborných 
časopisů. Knihovna 

zprostředkovává přístup k on-line databázím WOK, SCOPUS, EBSCO, PROQUEST, 
EMERALD a JSTOR. On-line katalog je součástí souborných katalogů CASLIN a JIB. Dary a 
příspěvky na rozšíření knihovního fondu jsou vítány. 
 
Tel.: +420 210 310 569, e-mail: knihovna@soc.cas.cz  
 
Tiskové a ediční oddělení 
Vedoucí oddělení: PhDr. Filip Lachmann 
Členové oddělení: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., šéfredaktor českého vydání 
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., 
šéfredaktorka anglického vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, 
Mgr. Kristýna Přibylová, výkonná redaktorka českého vydání Sociologického časopisu / 
Czech Sociological Review, Robin Cassling, externí výkonná redaktorka anglického vydání 
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, RNDr. Darina Vystrčilová, výkonná 
redaktorka The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) pro 
ČR, PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D, Bc. Nikola Pflegerová, asistentka 
 
Tiskové a ediční oddělení slouží zejména vydavatelským záměrům ústavu, zajišťuje 
komunikaci vědy prostřednictvím médií a sociálních sítí Facebook a Twitter. Dále 
zajišťuje výkonnou redakci bibliografické databáze CEJSH a prezentaci výsledků ústavu. 
Stará se o organizování tiskových konferencí, kulatých stolů, dnů otevřených dveří, 
vydávání tiskových zpráv a archivaci tiskových materiálů. 
 

mailto:knihovna@soc.cas.cz
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Hlavní náplní je vydavatelská a 
ediční práce, která zahrnuje 
vydávání impaktovaného 
časopisu Sociologický časopis / 
Czech Sociological Review 
(sreview.soc.cas.cz), edice 
Sociologické monografie, 
koedice se Sociologickým 
nakladatelstvím (SLON), a 
zpracování dat 
pro internetovou databázi 
Visegrádské čtyřky The Central 

European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) – cejsh.icm.edu.pl. 
 
Zajišťuje také systematickou spolupráci s novináři a zprostředkovává kontakt mezi vědci 
a vědkyněmi a novinářskou obcí. Řada pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., pravidelně poskytuje 
médiím osobní konzultace a rozhovory, vystupuje v televizních a rozhlasových pořadech 
a přispívá do tisku.  
 
Tel.: +420 210 310 217 
e-mail: tiskove@soc.cas.cz  
Facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR 
Twitter.com/Sociologicky 
 
 
Ekonomické oddělení 
Vedoucí oddělení: Dana Bendová  
Členové a členky oddělení: Ing. Petra Broskevičová, zástupkyně ředitele pro finanční 
rozvoj a infrastrukturu výzkumu SOÚ AV ČR, v.v.i., Marcela Dundychová, účetní, Ing. Jana 
Malíková, finanční účetní, Ivana Jírovská, účetní, Bc. Jitka Německá, účetní, Ing. Marie 
Baláčová, projektová specialistka, Ing. Petra Skalská, projektová specialistka, Miroslav 
Siva, IT specialista, Ivana Vlháčková, provozní pracovnice 
 
Externí spolupráce: Milan Paučula, IT specialista 
 
Ekonomické oddělení zajišťuje provozně ekonomický chod ústavu: 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. 
  

http://sreview.soc.cas.cz/
http://cejsh.icm.edu.pl/
mailto:tiskove@soc.cas.cz
http://www.facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR
https://twitter.com/Sociologicky
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Sekretariát ředitele 
Členky oddělení: PhDr. Marie Čermáková, Mgr. Gabriela Kovářová, vedoucí sekretariátu, 
Šárka Zumrová, personalistka 
 
Sekretariát zajišťuje servisní služby a personalistiku instituce. 
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2. ZŘIZOVACÍ LISTINA SOÚ AV ČR, v.v.i., CHARAKTERISTIKA A ZMĚNY  
 
V souvislosti se vkladem spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku areál Jilská–
Husova ve výši 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, který spravuje MŠMT ČR, 
viz 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 jejich 
výsledků a jejich aplikace. 

c. Změny zřizovací listiny 

V roce 2015 nedošlo k dalším změnám zřizovací listiny Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i.  

http://rvvi.msmt.cz/
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3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SOÚ AV ČR, v.v.i. 

 

3.1 Hlavní činnost v roce 2015 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025). V souladu s přijatým 
Programem výzkumné činnosti na léta 2012–2017 a s přijatou vědeckou koncepcí je 
hlavní profil činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na léta 2012–2017 utvářen 
realizací základního výzkumu v oblasti sociologie a výzkumu v oblasti veřejného mínění. 
V roce 2015 přispíval výzkum ke zvyšování úrovně vědeckého poznání složitých 
společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů a k využití výsledků 
sociologického bádání v praxi. Hlavním tématem byla sociologická analýza 
dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu rozvoje znalostní 
společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu, prohloubená o aktuální zkoumání 
sociálně, politicky, ekonomicky či hodnotově podmíněných trendů. Výzkum zahrnoval 
následující tematické oblasti: 
• institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti pracovního i sociálního života, 
• socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky, 
• výzkum a teorie genderových identit a nerovností, 
• kulturní a národní identity, hodnotové orientace a role sociálního kapitálu, 
• dějiny sociologie a sociologie náboženství, 
• sociologie rodiny a zdraví, 
• sociologie vědy a technologií, 
• výzkum institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí, 
• výzkum sociálních, vzdělanostních a prostorových nerovností, 
• 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, 
• teorie a metodologie datových analýz. 
Pracoviště směřovalo ke dvěma hlavním cílům, které jsou vzájemně provázány a které 
společně podmiňují rozvoj sociologické perspektivy výzkumu. SOÚ AV ČR, v.v.i., tak 
výsledky své vědecké činnosti přispíval k (1) rozvoji české společnosti a její vzdělanosti, 
(2) propojení českého sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění se 
strukturami a aktivitami světové vědy. Hlavní podporované a rozvíjené směry výzkumu, 
stejně jako teorie a metodologie s nimi spojené formovaly jedinečnost a specifičnost 
sociologické perspektivy výzkumu, ale svými přesahy k jiným oborům společenských 
a humanitních věd přispívaly i k rozvoji interdisciplinárních přístupů. Pracoviště aktivně 
řešilo výzkumné projekty a kontinuálně navazovalo na svou úspěšnou politiku při 
získávání grantové podpory pro nové projekty. Vysoký mezinárodní kredit vědeckých 
výsledků ústavu, významná integrace vědeckých osobností ústavu do evropských 
a mezinárodních struktur vědy a aktivity ústavu při organizaci vědeckých konferencí 
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umožnily kontinuitu a rozvoj mezinárodní spolupráce v mnoha rovinách vědeckého 
profilu. 
 

3.2 Výzkumné programy a projekty podporované v rámci AV ČR 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se v roce 2015 zapojil, v rámci výzkumné podpory AV 
ČR, do několika výzkumných programů a projektů. 
 
Velice významné je zapojení do špičkového výzkumu ve veřejném zájmu v rámci 
výzkumného programu „Strategie AV 21“ (av21.avcr.cz). V roce 2015 to byly programy: 
 
• Efektivní veřejné politiky a současná společnost s aktivitami: 

o Dynamika změny v české společnosti, řešitel Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D. 
o Chudoba, bohatství a střední třída, řešitel doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
o Trh bydlení a jejich regulace, řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 

• Formy a funkce komunikace s aktivitou: 
o Soubor konferencí, řešitelka Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 

• Kvalitní život ve zdraví i nemoci: 
o Sociologická studie, řešitelka doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 

 
V rámci programu podpory regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR se SOÚ AV ČR, 
v.v.i., zapojil do spolupráce s Pardubickým krajem v rámci projektu “Sociální podnikání 
v Pardubickém kraji“, jehož řešitelem byl Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 
 
V rámci mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR byly finančně 
podpořeni dva pracovníci z SOÚ AV ČR, v.v.i.: 
 
• Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D., s výzkumným tématem „Genderová sociální změna 

v kontextu transnacionálních a globálních výzev“; 
• Mgr. Petr Vašát, Ph.D., s výzkumným tématem „Sociální sítě a prostorová mobilita 

bezdomovců“. 
 

V roce 2015 také pokračoval projekt v rámci dvoustranných smluv AV ČR se 
zahraničními partnery. SOÚ AV ČR, v.v.i., se v rámci tohoto programu účastnil 
s projektem „Kontextualizace protestu“ ve spolupráci s Universität Mannheim, jehož 
řešitelem za SOÚ AV ČR, v.v.i., je doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 
 

3.3 Výzkumné projekty – struktura a poskytovatelé 
 
V roce 2015 byla výzkumná činnost prováděna v rámci výzkumných projektů, které byly 
podpořeny granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 29 projektů. 

http://av21.avcr.cz/
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Z tohoto počtu bylo 12 projektů podpořeno GA ČR (11 standardních projektů a 1 projekt 
excelence). Tři projekty byly podpořeny TA ČR v rámci programu Omega. SOÚ AV ČR, 
v.v.i., byl také nositelem 5 projektů financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly tři 
projekty v rámci programu EUPRO II a dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI. 
Pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., se dále podíleli na řešení 6 projektů financovaných z EU, 
z toho tří projektů v 7. rámcovém programu EU, dvou projektů v rámci programu 
Horizont 2020 v pozici Third Party a jednoho projektu v rámci Progress Programme 
(2007–2013). Z Norských fondů byly podporovány 3 projekty v rámci programu Dejme 
(že)nám šanci.  
 
Během roku 2015 byly rovněž podávány další žádosti o podporu grantových projektů, 
které by měly doplnit vědecký program ústavu v následujících letech. Celkem bylo 
podáno 27 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR, TA ČR, MŠMT 
ČR, MV ČR a MK ČR) i ze zahraničí (Horizont 2020 a Interreg Central Europe). SOÚ AV 
ČR, v.v.i., získal v průběhu roku ve veřejných soutěžích celkem 8 projektů s počátkem 
řešení v roce 2016, z toho 5 projektů GA ČR, 1 projekt z TAČR v rámci programu OMEGA 
a dva projekty v rámci programu Horizont 2020 v pozici Third Party s počátkem řešení 
v roce 2015.  
 
V roce 2015 byl SOÚ AV ČR, v.v.i., dále zapojen do aktivity COST Action, která je 
podporovaná z EU bez finančního příspěvku v rámci akce genderSTE  – Gender, Science, 
Technology and Environment. 

Obrázek 3.3.1 – Počet projektů akademického výzkumu řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., 
a výše celkové dotace podle poskytovatele v roce 2015 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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3.4 Výzkumné projekty řešené v roce 2015 
 
Výzkumnou činnost ústavu lze realizovat pouze za podmínek získání finanční podpory 
na projekty, které rozvíjejí a podporují dlouhodobý koncepční rozvoj ústavu. Vstupní 
branou úspěšného dlouhodobého koncepčního rozvoje bádání v oboru sociologie 
je nutnost být úspěšný v získávání grantových podpor a dalších finančních zdrojů. 
Přehled projektů uvádějí tabulky 3.4.1 a 3.4.2. 
 
Tabulka 3.4.1 – Souhrnné údaje o projektech podporovaných ze státního rozpočtu 
ČR řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2015 

Poř. 
číslo 

Identifikační č. 
projektu 

Poskyt
ovatel 

Řešitel/ 
spoluřešitel Název 

Doba řešení 

Od Do 

1 P404/12/1446 GA ČR Lux, M. 
Využití sociologických metod pro analýzu nerovnováhy 
na trhu bydlení. Kritická a kontextuální metodologie ve 
výzkumu bydlení 

2012 2015 

2 P408/12/1442 GA ČR Kostelecký, T. 
Stabilita a změny prostorových vzorců volebních 
preferencí na území České republiky od zavedení 
všeobecného hlasovacího práva – příčiny a důsledky 

2012 2015 

3 13-29032S GA ČR Lyons, P. Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní 
analýza demokratického občanství v České republice 2013 2016 

4 13-10320S GA ČR Vinopal, J. Význam meziskupinových diferencí v diskurzivních 
procesech veřejného mínění 2013 2015 

5 14-15008S GA ČR Večerník, J. Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České 
republice v komparativní perspektivě 2014 2016 

6 14-36154G GA ČR Lyons, P. Dynamika změny v české společnosti 2014 2018 

7 15-13766S GA ČR Křížková, A. 
Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních 
nerovností a důsledků ekonomické krize na 
zaměstnanost 

2015 2017 

8 15-10602S GA ČR Bernard, J. Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních 
venkovských oblastí 2015 2017 

9 15-16452S GA ČR Stöckelová, T. 
Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi 
biomedicínskými a alternativními léčebnými 
praktikami 

2015 2017 

10 15-07898S GA ČR Dudová, R. Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze 2015 2017 

11 15-17540S GA ČR Vašát, P. Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: 
komparace Prahy a Plzně 2015 2017 

12 15-03295S GA ČR Ďurďovič, M. Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou 
teorii intersubjektivity 2015 2017 

12 TD020134 TA ČR Maříková, H. Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a 
soukromého života na pracovišti 2014 2015 

13 TD020170 TA ČR Ďurďovič, M. 
Sociální komunikace a budování důvěry v procesu 
výběru lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého 
jaderného paliva a radioaktivních odpadů 

2014 2015 

14 TD020046 TA ČR Vinopal, J. Proměny kvality pracovního života 2014 2015 

16 LM2010006 MŠMT Krejčí, J. 

Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA a jeho 
zapojení do panevropské velké výzkumné 
infrastruktury datových služeb pro socioekonomický 
výzkum 

2010 2015 

17 LM2010012 MŠMT Plecitá, K. 
Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké 
výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS 
– survey)  

2010 2015 

18 LE12003 MŠMT Linková, M. Národní kontaktní centrum – ženy a věda IV (EUPRO 
II) 2012 2015 
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19 LE14021 MŠMT Linková, M. EUPRO II – Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti 
mentoringu: síťování a výzkum 2014 2017 

20 LE14016 MŠMT Linková, M. 

EUPRO II – Posilování evropské dimenze českého 
výzkumu zastupováním ČR v expertních skupinách 
ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska 
genderové vyváženosti 

2014 2017 

Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů. 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Tabulka 3.4.2 – Souhrnné údaje o zahraničních projektech řešených v SOÚ AV ČR, 
v.v.i., v roce 2015 
Poř. 
čísl

o 

Identifikační 
č. projektu 

Druh 
projekt

u 

Řešitel/ 
spoluřešitel 

Název Akronym 
Doba řešení 

Od Do 

1 7E12022 7. RP Mansfeldová, Z. Security Meets Socio-Economic 
Methodologies 

SECONOMICS 2012 2015 

2 605140 7.RP Vajdová, Z. Building a Platform for Enhanced 
Societal Research Related to 
Nuclear Energy in Central and 
Eastern Europe 

PLATENSO 2013 2016 

3 611034 7. RP Linková, M. TRansforming Institutions by 
Gendering contents and Gaining 
Equality in Research 

TRIGGER 2014 2013 

4 40000004909 Progress Křížková, A. Social and Economic Enterprises 
and Gender Opportunities 

SEE-GO 2014 2016 

5 263 NF Linková, M. Hájíme práva žen v České republice  2014 2016 
6 255 NF Vohlídalová, M. Ženy a muži v rovnováze  2014 2016 
7 274 NF Dudová, R. Celoživotní ekonomické dopady 

mateřství 
 2014 2016 

8 674939 H2020 Krejčí, J. Strengthening and widening the 
European infrastructure for social 
science data archives 

CESSDA SaW 2015 2017 

9 654221 H2020 Krejčí, J. SERISS – Synergies for Europe’s 
Research Infrastructures in the 
Social Sciences 

SERISS  2015 2017 

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

3.5 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 příjemcem nebo spolupříjemcem dotace. 
 
Využití sociologických metod pro analýzu nerovnováhy na trhu bydlení. Kritická a 
kontextuální metodologie ve výzkumu bydlení 
Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2012–2015 
Projekt přispěl (1) k hlubšímu sociologickému a sociálněantropologickému pochopení 
chování aktérů na trhu bydlení a ukázal, že sociologie může přispět ke zvýšení 
spolehlivosti ekonomických modelů používaných pro hodnocení vývoje trhu bydlení a 
cen bytů. Tato skutečnost má zřejmé implikace pro monetární i fiskální politiky 
zaměřené na snížení volatility vývoje cen bytů a snížení rizik na trhu bydlení 
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ohrožujících vývoj národního i globálního hospodářství; (2) k aplikaci kritické 
a kontextuální metodologie v oblasti výzkumu bydlení, která pomohla odhalit dosud 
opomíjené faktory (převážně kontextuální povahy) na vývoj bezdomovectví, státu 
blahobytu v oblasti bydlení, nerovností v oblasti bydlení, zdraví seniorů a jiné. Každý 
tento poznatek má přitom rovněž zřetelné implikace pro politiky v oblasti bydlení u nás 
i v zahraničí. Vznikem nového mezinárodního časopisu Critical Housing Analysis se 
posílilo rozšíření nového teoreticko-metodologického přístupu v mezinárodním 
měřítku. 
Výsledky výzkumu byly či budou publikovány jak v ČR, tak v zahraničí: jak ve formě 
české závěrečné monografie, 4 statí v domácích impaktovaných časopisech a jedné 
dodatečné knižní kapitoly publikované v ČR, tak ve formě 7 statí v zahraničních 
impaktovaných časopisech a dvou kapitolách v knize vydané v zahraničí. Mezi 
zahraniční impaktované časopisy, kde byly či budou výsledky projektu publikovány, 
patří i velmi významné vědecké časopisy v oblasti ekonomie, sociální politiky, bydlení či 
sociální antropologie jako Journal of European Social Policy, Housing Studies, Economics 
of Transition nebo Social & Cultural Geography. Výsledky projektu byly rovněž 
popularizovány mezi odbornou i širokou veřejností. 
Hlavní přínosy projektu leží jak v oblasti vědeckého základního výzkumu, tak v oblasti 
praktických implikací, které z výsledků projektu vyplývají. 
 
Stabilita a změny prostorových vzorců volebních preferencí na území České 
republiky od zavedení všeobecného hlasovacího práva – příčiny a důsledky 
Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2012–2015 
Výzkumný projekt měl dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo porovnat význam 
kontextuálních a kompozitních faktorů pro vysvětlení relativní stability prostorových 
vzorců volebního chování v čase na území Česka od doby, kdy bylo zavedeno všeobecné 
volební právo. Druhým cílem bylo hlouběji poznat mechanismy, kterými jsou prostorově 
specifické vzorce volebního chování udržovány nebo měněny v čase, zvláště v období, 
kdy politické postoje nemohou být svobodně vyjadřovány (jako v době vlády 
komunistické strany), nebo v době velkých sociálních, ekonomických a politických změn 
(jako po roce 1989). 
Projekt představuje unikátní studii prostorových vzorců volebního chování v Česku. 
Kombinací politologických, sociologických, geografických a historických technik 
analyzuje výsledky voleb do dolní komory parlamentu, které se na území Česka 
uskutečnily v období od zavedení všeobecného volebního práva až do současnosti 
(období 1920–2013). Na základě volebních programů a parlamentní praxe byly všechny 
relevantní politické strany účastnící se voleb ve sledovaném období roztříděny do 
ideologicky definovaných stranických rodin. Hlasování pro politické stany patřící do 
různých stranických rodin v parlamentních volbách sloužilo jako indikátor ideologické 
orientace jejich voličů. Všechna volební data z prvorepublikových voleb byla 
digitalizována a převedena na srovnatelné územní jednotky, zhruba odpovídající 
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soudním okresům. Všechna volební data z let 1992–2013 byla převedena na srovnatelné 
jednotky zhruba odpovídající obcím a také prvorepublikovým soudním okresům. 
Obdobným způsobem byla zpracována demografická a sociálněekonomická data ze 
sčítání lidu. To umožnilo udělat systematickou analýzu prostorových vzorců volebního 
chování, jejich změn v čase a jejich podmíněnosti prostorovými vzorci struktury 
obyvatel. Výsledky analýz prokázaly, že prostorové vzorce volebních preferencí 
odrážející sociálněekonomické faktory se v čase mění spolu s proměnami 
sociálněekonomických struktur. Prostorové vzorce volebních preferencí odrážející 
kulturní či náboženské odlišnosti v populaci jsou naopak neobyčejně stabilní. Jinými 
slovy: pokud jsou politické preference voličů odrazem jejich sociálněekonomického 
statusu, mají tendenci se v čase měnit. Pokud jsou naopak politické preference voličů 
především odrazem jejich hodnotových orientací, vycházejících z kulturních či 
náboženských vzorců, mají tendenci se v čase uchovávat, a dokonce se přenášet 
z generace na generaci. Kvalitativní výzkum v modelových městech a regionech ukázal, 
že hlavním mechanismem zajišťujícím stabilitu nábožensky a kulturně podmíněných 
voličských preferencí je politická socializace v rodinách a lokálně či regionálně 
specifickém prostředí, v němž hrají roli nejenom přítomnost a aktivity místních sdružení 
politických stran, ale i přítomnost a aktivity dalších politicky relevantních institucí, jako 
jsou např. církve, odbory či další neziskové organizace. 
 
Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického 
občanství v České republice 
Řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2013–2016 
Výzkumný projekt je zaměřen na zkoumání povahy a determinant demokratického 
občanství a politického aktivismu v České republice. V jeho rámci byly realizovány vlny 
dvou mezinárodních výzkumných programů: Caught in the Act of Protest: 
Contextualizing Contestation (2013) a ISSP Module Citizenship (2014). V obecné rovině 
je cílem projektu prozkoumat občanské normy a hodnoty a jejich souvislost s politickou 
participací. Kromě toho má projekt řadu dílčích témat. Zaprvé klade důraz na to, jak se 
občané účastní protestů a demonstrací. Cílem je ukázat, jak se protestující liší od 
ostatních obyvatel ve smyslu jejich postojů a chování. Zadruhé se projekt zaměřuje na 
mechanismy mobilizace občanů k různým formám politické participace. Zatřetí má 
projekt ambici přinést nové poznatky o tom, jak kontext ovlivňuje povahu postojů 
a úroveň aktivismu protestujících a řadových občanů. Dosavadní analýzy mimo jiné 
prokázaly všudypřítomnou politickou nespokojenost a nedůvěru v politické instituce, 
kritický pohled na responzivitu politických institucí, relativně vysoké hodnoty 
psychologického odcizení do politiky a ochoty se v ní angažovat a dlouhodobě klesající 
legitimitu demokratického režimu. V obecné rovině lze říci, že česká veřejnosti sleduje 
politiku a je ochotná se politicky angažovat téměř stejně jako v 90. letech, nicméně 
dramaticky narostla politická nespokojenost, nedůvěra a cynismus v pohledu na 
politické instituce. 
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Význam meziskupinových diferencí v diskurzivních procesech veřejného mínění 
Řešitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2013–2015 
Projekt se zaměřil na analýzu role, jakou hraje skupinová úroveň při formování 
veřejného mínění. Veřejné mínění je v tomto projektu pojímáno jako proces, tedy jako 
výsledek diskurzivních procesů tří úrovní: individuální, skupinové a celospolečenské. 
Podobně, jako se již dříve prokázalo, že do procesu veřejného mínění se nezapojují 
stejným způsobem všichni lidé, tento projekt zejména ověřoval, že rozdílná je i role 
skupin a že podoba veřejného mínění jako sociální a politické síly je tudíž ovlivněna 
odlišnostmi nejen mezi lidmi, ale také mezi skupinami.  
V rámci projektu bylo realizováno panelové šetření malých sociálních skupin a pro dané 
časové období také analýza mediálních obsahů. Získaná data jsou velmi komplexní, 
neboť mají díky zmapování vazeb a vlivů mezi členy skupin síťový charakter 
(a umožňují tedy využít některých z postupů SNA), hierarchickou strukturu v podobě 
jednotlivců a jimi tvořených skupin (což umožňuje využít přístupy hierarchického 
modelování) a longitudinální povahu v podobě čtyř měření realizovaných v průběhu cca 
půl roku (což umožňuje aplikovat metody analýzy longitudinálních dat). Zejména 
s ohledem na takto komplexní materiál jsou data nadále analyzována a plnění projektu 
bylo posunuto do roku 2017. 
 
Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České republice v komparativní 
perspektivě 
Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2014–2016 
Ve světě je mnoho proudů sociálněekonomického výzkumu věnujících se práci 
a zaměstnání. Zájem je dále zvýrazněn probíhající hospodářskou recesí, která zvýšila 
riziko nezaměstnanosti a nastoluje otázky týkající se budoucích změn v oblasti 
pracovních sil a zaměstnanosti. V České republice je však výzkumný zájem o tuto oblast 
spíše slabý. Hlavním úkolem projektu je proto poskytnout bohatý obraz chování 
pracovníků u nás, se zvláštním zaměřením na změny ve vnímání práce a v hodnotách 
zaměstnání. Uvedené zaměření odráží skutečnost, že v období nejistoty jsou hodnotové 
a behaviorální aspekty důležitější než jindy. K tomuto účelu jsou analyzovány různé 
sociologické a statistické výzkumy, které umožňují časové a mezinárodní srovnání. 
K disponibilním datům je rovněž připojen modul Pracovní orientace ISSP 2015 doplněný 
o otázky týkající se současné situace v České republice. 
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Dynamika změny v české společnosti 
Řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2014–2018 
Projekt zkoumá dynamiku změn v české společnosti prostřednictvím panelového 
výzkumu domácností. S použitím poznatků ze sociologie, ekonomie a politologie 
se projekt zaměřuje na pět tematických oblastí: rodinu, využití času a hospodaření 
s příjmy; vzdělávání a pracovní trh; sociální stratifikaci; bydlení a nerovnosti v bydlení; 
politickou participaci a občanskou společnost. Postoje, preference a chování v rámci 
domácnosti jsou používány k testování řady teorií sociální změny. Časové snímky 
a dotazování dětí poskytují evidenci o jejich každodenním životě a procesu socializace, 
v němž se další generace občanů připravuje na participaci v české společnosti. 
Explanační modely jsou testovány s využitím pokročilých statistických metod. Kromě 
zmapování procesu sociálních změn projekt přispívá k odborné přípravě další generace 
českých vědců z oblasti společenských. Cílem projektu je výzkum sociálních změn 
v soudobé české společnosti prostřednictvím 4 vln panelového výzkumu domácností. 
Základními tématy výzkumu jsou rodina, vzdělávání, trh práce, bydlení a nerovnosti 
v bydlení a politická participace. 
 
Intersekcionalita v sociologickém výzkumu sociálních nerovností a důsledků 
ekonomické krize na zaměstnanost 
Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Podstatou projektu je rozvinout intersekcionální přístup v české sociologii zaměřené na 
zkoumání sociálních nerovností. Intersekcionalita, jako teoretický rámec a analytický 
nástroj pro pochopení nerovností ve společnosti, bude využita pro zmapování dopadů 
ekonomické krize na zaměstnanost. Projekt odpoví na otázku, které skupiny populace 
definované prolínáním sociálních charakteristik byly nejvíce negativně ovlivněny 
dopady současné ekonomické krize a jaké jsou zkušenosti, prožívání a strategie 
vyrovnávání se těchto skupin s měnícími se podmínkami v tomto procesu? Budeme 
pracovat se vzájemnou interakcí především těchto charakteristik: věk, vzdělání, třída, 
ekonomické postavení, gender, etnicita, národnost, rodinná situace (rodinný stav, počet 
dětí, typ domácnosti), fáze životního cyklu. Projekt aplikuje smíšený metodologický 
přístup: a) sekundární analýza reprezentativních sociologických a statistických dat 
zaměřená na skupiny nejvíce postižené dopady krize, b) kvalitativní výzkum zaměřený 
na prolínání znevýhodňujících charakteristik. 
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Socioprostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí 
Řešitel: Mgr. Josef Bernard, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt se věnuje problematice socioprostorového znevýhodnění obyvatel periferních 
venkovských oblastí v České republice. Periferní venkovské oblasti jsou území, která 
zaostávají za jinými regiony v určitých aspektech ekonomického a sociálního rozvoje. 
Sociálněprostorové znevýhodnění je vícerozměrný koncept, týkající se obtíží při 
přístupu k ekonomickým, vzdělanostním a dalším sociálním zdrojům a systémům 
podpory na určitém území. Souvisí s chudobou, deprivací a sociální exkluzí. Hlavním 
cílem projektu je prozkoumat podobu a koncentraci sociálního znevýhodnění 
v periferních venkovských oblastech a mechanismy, které k němu přispívají. Bude 
zkoumána životní situace, příležitosti a strategie obyvatel periferních venkovských 
oblastí, a porovnána se situací obyvatel jiných regionů. Budou identifikovány 
znevýhodněné skupiny obyvatel periferií a hledány faktory, které znevýhodnění 
ovlivňují. Přitom bereme v úvahu individuální i kontextové vlivy. V projektu bude 
využita sekundární analýza dat, dotazníkové šetření a kvalitativní rozhovory. 
 
Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi biomedicínskými 
a alternativními léčebnými praktikami 
Řešitelka: Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt se zabývá propojováním, konflikty a přechody mezi biomedicínou 
a komplementární a alternativní medicínou (KAM). Jeho autoři vycházejí z medicínské 
antropologie, studií vědy a technologií a sociologie medicíny a navrhují uskutečnit 
etnografický výzkum v České republice, který by jednak v rámci těchto tří disciplín 
rozpracoval originální teoretické přístupy a metodologické strategie týkají se nemoci, 
zdraví a těla a jednak přispěl k porozumění specifikům alternativních léčebných praktik 
a jejich rozhraní s biomedicínou v současné české společnosti. Klíčové rysy tohoto 
výzkumného projektu zahrnují důraz na 1) rozhraní mezi biomedicínou a KAM a také 
mezi rozličnými přístupy v rámci KAM; 2) různorodé materiality a technologie jako 
aktéry terapeutických praktik; 3) technologie já, utvářející se sociality a biosociální 
diferenciaci a proměny, které se odehrávají i mimo místa výkonu samotné medicínské či 
terapeutické praxe v úzkém slova smyslu. 

Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze 
Řešitelka: Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt zkoumá proměny chápání odpovědnosti za péči a důsledky, které toto chápání 
má na uspořádání péče o starší v České republice. Analyzuje podoby a důsledky 
peněžních transferů v průsečíku formální a neformální péče, zejména v kontextu trhu 
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a veřejné podpory a financování neformální péče, deset let po zavedení příspěvku na 
péči vypláceného příjemcům péče. Výsledky přispějí k rozvoji teorií péče zaměřených na 
rozdělení a konfigurace pečovatelských aktivit a odpovědnosti v rámci širších 
socioekonomických změn v pozdně moderní společnosti. 

Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně 
Řešitel: Mgr. Petr Vašát, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt se věnuje času a prostoru bezdomovců s ohledem na podmínky 
postsocialistického města. Projekt cíleně rozšiřuje tématiku bezdomovectví tím, že 
cílovou skupinu definuje nikoliv na základě statické absence domnělého domova (či 
bydlení), ale na základě shodných každodenních praxí. Zkoumaní jedinci tak tvoří 
kategorii chudoby, kterou definují specifické strategie, praxe a instituce. Cílem projektu 
je zmapovat jejich časoprostorovou mobilitu, vnímání a praktikování míst a času. 
Teoreticko-konceptuální rámec vychází z geografie času, fenomenologické geografie 
míst a antropologie času. Projekt kombinuje kvalitativní a kvantitativní metody. Zároveň 
kombinuje tradiční metodologické postupy (etnografii) s novými výzkumnými 
technologiemi (užití GPS lokace). Metodicky bude užito zaměřovaných rozhovorů, 
photovoicingu, GPS trackerů a dotazníkového šetření. Projekt má komparativní 
charakter a bude realizován současně v Praze a Plzni. 

Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity 
Řešitel: Řešitel: Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. 
Poskytovatel: Grantová agentura ČR 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Projekt je koncipován jako interdisciplinární teoretický výzkum na pomezí filozofie 
a sociologie, s přesahy do ekonomické teorie jednání. Cílem projektu je analyzovat 
a propojit teorie intersubjektivity v moderní (G. Simmel, A. Schütz, H. Blumer, 
E. Goffman) a současné sociologii (J. Habermas, A. Giddens), aplikovat na sociologickou 
teorii intersubjektivity vybrané pojmy současné filozofické hermeneutiky (zejm.  
H.-G. Gadamer a P. Ricoeur) a identifikovat implikace provedených analýz pro oblast 
sociologické a ekonomické teorie jednání. Záměrem je na jednu stranu konfrontovat 
sociologickou teorii s pojmovými možnostmi hermeneutické teorie rozumění, na druhou 
stranu doplnit filozofický výzkum vztahu mezi rozuměním a jednáním o sociologickou 
analýzu intersubjektivity, která zahrnuje analýzu sociální interakce a kolektivního 
jednání. 
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Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na 
pracovišti 
Řešitelka: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 
Poskytovatel: Technologická agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2014–2015 
Certifikovaná metodika „Diverzita v praxi: Metodika řízení diverzity a slaďování 
pracovního a soukromého života“ byla vytvořena v letech 2014–2015 v rámci řešení 
výzvy Omega Technologické agentury ČR. Metodika představuje návod pro zavádění 
diverzity v pracovním prostředí podle různých kritérií (např. genderu, věku, národnosti 
či jejich kombinace). Je určena k cílenému a efektivnímu zavádění pracovní diverzity 
v provázanosti na slaďování pracovního a soukromého života do kultury a praxe 
zaměstnavatelských organizací. Je využitelná ve středních a velkých firmách 
a organizacích podnikatelské i veřejné sféry jako nástroj integrace různých skupin 
pracovní síly znevýhodněných na trhu práce, stejně jako nástroj pro využití potenciálu 
různorodé pracovní síly, který posiluje úspěšnost organizace v oblasti jejího působení. 
Inspirativní a využitelná však může být rovněž pro malé firmy a neziskové organizace. 
Metodika je dostupná na webových stránkách MPSV ČR v oddíle Certifikované metodiky 
(viz mpsv.cz/cs/16331) nebo na webových stránkách SOÚ AV ČR, v.v.i., resp. projektu 
(viz diverzita.soc.cas.cz, oddíl aktuality). 
 
Sociální komunikace a budování důvěry v procesu výběru lokality pro hlubinné 
úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů 
Řešitel: Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. 
Poskytovatel: Technologická agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2014–2015 
Projekt měl dvě části: 1) shromáždit a systematizovat sociologická data a poznatky 
týkajících se jednání o hlubinném úložišti (HÚ) vyhořelého jaderného paliva 
a vysokoaktivních odpadů; 2) na základě systematizace poznatků vytvořit soubor 
prakticky aplikovatelných zásad a postupů komunikace s veřejností a participativního 
rozhodování, které přispějí k nekonfliktnímu průběhu jednání o HÚ v ČR. 
Vedle studia zahraniční odborné literatury a monitoringu vývoje jednání o HÚ v ČR byla 
hlavním a originálním zdrojem poznatků realizace empirického sociologického 
výzkumu, jehož cílem bylo komplexně zachytit sociální jev jednání o HÚ za pomoci 
standardních sociologických technik sběru kvantitativních a kvalitativních dat. 
Sociologické poznatky o HÚ byly systematicky zpracovány do výsledků ve formě 
jednoho odborného článku, dvou analytických výzkumných zpráv a dvou dokumentů 
pro komunikaci s veřejností. 
Hlavním aplikovatelným výsledkem projektu je certifikovaná metodika s názvem 
„Metodika pro komunikaci a účast na rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého 
jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v ČR“. Metodika byla konzultována se 
státními institucemi, byla diskutována a připomínkována na odborném semináři 
s veřejností, prošla standardním vědeckým oponentním řízením a byla certifikována 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

http://mpsv.cz/cs/16331
http://diverzita.soc.cas.cz/
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Proměny kvality pracovního života 
Řešitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
Poskytovatel: Technologická agentura ČR  
Doba řešení projektu: 2014–2015 
Projekt byl zaměřen na analýzu proměn kvality pracovního života v ČR a implementaci 
metodiky pro její kontinuální sledování.  
Cíle projektu byly zcela naplněny. Výstupy projektu představuje knižní publikace 
Proměny kvality pracovního života, v níž jsou analyzovány stav a trendy proměn 
vnímání práce a pracovních hodnot (www.soc.cas.cz/publikace/promeny-kvality-
pracovniho-zivota); internetová aplikace, která interaktivní formou poskytuje informace 
o kvalitě pracovního života v ČR a umožňuje zjištění vlastní úrovně KPŽ uživatelů 
(kvalitapracovnihozivota.vubp.cz); certifikovaná metodika schválená MPSV, která 
definuje postupy pro dlouhodobý monitoring kvality pracovního života v ČR 
(mpsv.cz/files/clanky/23606/Metodika_dlouhodobeho_monitorovani_subjektivni_kvalit
y_pracovniho_zivota_v_CR.pdf) a řada odborných článků. V rámci projektu bylo 
realizováno reprezentativní výběrově šetření ekonomicky aktivních obyvatel ČR, které 
se zaměřovalo na celou řadu aspektů kvality jejich pracovního života a její souvislosti s 
kvalitou života celkově a jehož data jsou nyní dostupná k dalšímu využití odbornou 
veřejností. 
 
Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA a jeho zapojení do panevropské 
velké výzkumné infrastruktury datových služeb pro socioekonomický výzkum 
Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT  
Doba řešení projektu: 2010–2015 
Projekt měl dva hlavní cíle: (1) posílit datové služby v sociálních vědách v ČR a zajistit 
jejich udržitelnost, (2) zajistit zapojení České republiky v nově vytvářené velké 
panevropské infrastruktuře CESSDA. Od roku 2012 byla součástí projektu vedle rozvoje 
výzkumné infrastruktury i podpora jejího provozu. Projekt uvedené cíle splnil. Hlavním 
výsledkem je rozvoj a stabilizace sociálněvědní datové výzkumné infrastruktury Český 
sociálněvědní datový archiv (ČSDA), která nabízí ucelený systém služeb pro českou 
a mezinárodní vědeckou komunitu, je široce využívána, plní náročné mezinárodní 
standardy, je integrována v evropském systému datových služeb CESSDA a zajišťuje 
zapojení ČR do této velké evropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CESSDA na 
základě propojení služeb národních datových archivů vytváří komplexní a integrovaný 
evropský systém datových služeb v sociálních vědách. Zároveň se jedná o platformu pro 
spolupráci při vývoji technologií, standardů, nejlepších praxí a metodik v oblasti 
uchovávání a sdílení dat. ČSDA plní závazky ČR v této organizaci, je poskytovatelem 
služeb této organizace u nás, v rámci členství zajišťuje zapojení českého výzkumu do sítí 
mezinárodní výměny dat, přispívá k zajišťování mezinárodní kompatibility 
a dostupnosti českých dat, tvoří platformu pro zapojování českých výzkumníků do 
mezinárodní spolupráce a podílí se na rozvoji této významné mezinárodní výzkumné 

http://www.soc.cas.cz/publikace/promeny-kvality-pracovniho-zivota
http://www.soc.cas.cz/publikace/promeny-kvality-pracovniho-zivota
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/
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infrastruktury. Hlavní přístup ke službám ČSDA je na internetu na adrese 
archiv.soc.cas.cz. Informace o CESSDA jsou zde: cessda.net. 
 
Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné infrastruktury 
European Social Survey (ESS – survey) 
Řešitelka: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2010–2015 
Hlavním cílem projektu ESS – survey bylo vytvoření národního uzlu evropské 
infrastruktury ESS ERIC (www.europeansocialsurvey.org) v České republice. European 
Social Survey je akademický mezinárodní výzkumný projekt, který vznikl v roce 2001.  
Od listopadu 2013 jej na základě rozhodnutí Evropské komise spravuje evropské 
výzkumné konsorcium ESS-ERIC založené dvěma desítkami evropských zemí. ESS-ERIC 
provádí jednou za dva roky výzkumná šetření. Data z výzkumných šetření ESS jsou 
archivována v datovém archivu Norwegian Social Sciences Data Service. 
Projekt také umožnil realizaci páté, šesté a sedmé vlny výzkumných šetření ESS. ESS 
Round 5 bylo věnováno tématům „Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese“ 
a „Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza“, ESS Round 6 
tématům „Osobní a sociální blahobyt“ a „Jak Evropané rozumí a hodnotí demokracii“ 
a ESS Round 7 tématům „Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty“ 
a „Postoje k přistěhovalcům a jejich předkům“. Výsledky šetření ESS byly publikovány ve 
třech českých knihách, ve formě statí v několika zahraničních i českých časopisech 
a popularizovány v médiích. 
 
Národní kontaktní centrum – ženy a věda IV (EUPRO II) 
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2012–2015 
Projekt Národní kontaktní centrum – ženy a věda IV. (LE12003) svými aktivitami 
v průběhu období 2012 až 2015 naplňoval cíle programu EUPRO rozvoje mezinárodní 
spolupráce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji a realizoval veškeré 
plánované výstupy projektu.  
NKC se významně zapojovalo do mezinárodních aktivit prostřednictvím členství 
v poradních a expertních orgánech Evropské komise, účastí na význačných konferencích 
a seminářích k tématu, publikací odborných statí v zahraničních odborných časopisech, 
poskytováním podkladů mezinárodním aktérům VaVaI či prostřednictvím MŠMT, 
spoluprací se stejně zaměřenými organizacemi v zahraničí, výměnou zkušeností, účastí 
v nadnárodních konzultacích a členstvím v profesních asociacích (EPWS, ATgender, 
eument-net, RINGS, ESA RN 24 SSTNET). V průběhu projektu NKC – ženy a věda 
spolupracovalo s evropskými projekty na podporu genderové rovnosti financovanými 
Evropskou komisí nebo členskými státy (PRAGES, GENOVATE, GENDER-NET ERA-NET, 
GenPORT atd.). V roce 2012 se připojilo k projektu COST genderSTE, přičemž M. Linková 
byla členkou vedení akce (tzv. core group) a v roce 2015 byla zvolena místopředsedkyní 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://cessda.net/
http://www.europeansocialsurvey.org/
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akce COST. Mezinárodní postavení NKC – ženy a věda se v průběhu projektu posílilo, což 
se odráží v získání exekutivních funkcí v mezinárodních sítích i v nominaci na 
předsednickou pozici Helsinki Group on Gender in Research and Innovation Evropské 
komise, kterou získala Marcela Linková (volby proběhnou na počátku roku 2016). 
NKC – ženy a věda pořádalo pravidelné tréninkové aktivity pro české vysoké školy 
a poskytovalo individuální konzultace, asistenci a školení při přípravě projektů 7. RP 
a H2020 dalším subjektům.  
NKC – ženy a věda pokračovalo na národní úrovni ve snaze podpořit prosazování 
genderové rovnosti na úrovni vědních politik státu i jednotlivých výzkumných 
a vysokoškolských institucí, monitorovalo postavení žen ve vědě prostřednictvím 
statistických analýz, které jsou každoročně publikovány v Monitorovací zprávě 
o postavení žen v české vědě, významně se zapojilo do konzultačních 
a připomínkovacích procedur na národní úrovni, odpovědným orgánům předkládalo 
expertízy a návrhy opatření na podporu genderové rovnosti a díky členství M. Linkové 
bylo součástí poradních a koncepčních orgánů AV ČR a MŠMT. Aktivity se zaměřily 
zejména na úpravu podmínek pravidel účasti v grantových soutěžích Grantové agentury 
České republiky v souvislosti s těhotenstvím a rodičovstvím. 
 
EUPRO II – Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování 
a výzkum 
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2014–2017 
V návaznosti na mentoringový projekt pro studentky středních škol, zaměřený 
na destereotypizaci vědních oborů a realizovaný v rámci projektů Národní kontaktní 
centrum – ženy a věda (OK08007 a LE12003), které probíhaly v letech 2009–2012 
a 2012–2015, je cílem projektu rozšířit mentoringovou činnost Národního kontaktního 
centra – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a vytvořit mentoringové schéma 
pro začínající vědkyně (Ph.D., postdoc). Nový mentoringový program umožňuje 
plnohodnotné zapojení do evropské sítě mentoringových programů pro vědkyně 
eument-net, což přispívá k dosažení cíle programu, jímž je rozvíjení mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji. Zároveň na základě výzkumu zaměřeného na analýzu 
situace začínajících vědkyň v ČR a na vyhodnocení přínosů mentoringového programu 
pro kariérní rozvoj žen ve vědě získává NKC-ŽV možnost vstoupit aktivně 
do mezinárodní diskuse o výzkumu na tomto poli. NKC-ŽV tím rozšiřuje svoji dosavadní 
činnost v oblasti destereotypizace vědních oborů a přispívá k rozvoji genderové rovnosti 
v evropském a českém výzkumu. 
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EUPRO II – Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR 
v expertních skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska 
genderové vyváženosti 
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: MŠMT 
Doba řešení projektu: 2014–2017 
Část projektu se zaměřuje na uskutečnění kulturní a institucionální změny VŠCHT Praha 
s cílem posílit genderovou rovnost. VŠCHT Praha je institucí s vysoce rozvinutou 
mezinárodní spoluprací a úspěšností účasti v evropském výzkumu, v jejím projektovém 
portfoliu ale zatím chybí řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů a genderové 
rovnosti. Tato transformace je na VŠCHT Praha řešena v rámci předkládaného projektu 
prostřednictvím spolupráce s druhým řešitelským pracovištěm, Národním kontaktním 
centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a komplementárně k nově 
zahajovanému projektu 7.RP TRIGGER. Na VŠCHT Praha je vytvářeno prostředí, které 
má zajistit rozvoj ženského potenciálu pro výzkum. Předkládaný projekt je v České 
republice první svého druhu a přispívá k dosažení čtyř základních cílů: (1) Implementaci 
metody kulturní a institucionální změny na VŠCHT Praha, (2) rozšíření a prohloubení 
mezinárodní výzkumné a infrastrukturní spolupráce řešitelského týmu na evropské 
úrovni, sdílení dobré praxe a výměně zkušeností, (3) rozvoji lidských zdrojů a ženského 
výzkumného potenciálu na VŠCHT Praha a (4) rozvoji nového výzkumného proudu v ČR 
v oblasti výzkumu implementace kulturní a institucionální změny ve výzkumu. 
 

3.6 Charakteristiky zahraničních výzkumných projektů 
 
SECONOMICS – Socio-Economics Meets Security 
Řešitelka za partnera projektu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 
Poskytovatel: 7. rámcový program, EU 
Doba řešení projektu: 2012–2015 
Cílem projektu SECONOMICS bylo propojit sociologický, ekonomický a bezpečnostní 
výzkum do použitelných, konkrétních praktických poznatků, které budou vhodné pro 
tvůrce politik a odborníky zodpovědné za bezpečnost občanů. V rámci projektu byly 
provedeny konkrétní případové studie, které se zaměřily zejména na rozpoznání 
bezpečnostních rizik v dopravě (letecké, městské hromadné – např. metro) a kritické 
infrastruktuře (elektrorozvodných sítích). Projekt se zaměřil především na 
prozkoumání výzev a problémů celoevropské koordinace bezpečnostních dopadů. SOÚ 
AV ČR, v.v.i., jako partner v konsorciu byl odpovědný za společenskovědní část projektu, 
konkrétně za sociální akceptaci bezpečnostních rizik a sociální dopady bezpečnostních 
opatření.  Přínosem projektu SECONOMICS je tvorba a prosazování nejmodernějších 
postupů v oblasti modelování bezpečnostních problémů v technologickém a socio-
ekonomickém kontextu a jejich následná aplikace sloužící k vyvinutí optimální 
bezpečnostní politiky. Stránky projektu: www.seconomicsproject.eu 
 

http://www.seconomicsproject.eu/
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PLATENSO – Building a Platform for Enhanced Societal Research Related to 
Nuclear Energy in Central and Eastern Europe 
Řešitel za partnera projektu: Mgr. Martin Ďurďovič, PhD. 
Poskytovatel: 7. rámcový program, EU 
Doba řešení projektu: 2013–2016 
Cílem PLATENSO je připravit návrh na vytvoření právního základu pro evropský 
subjekt, který by se věnoval sociálně-ekonomickým otázkám jaderných technologií, 
a rozvíjet doporučení pro výzkumné strategie v PLATENSO zemích. Tím projekt posiluje 
schopnosti výzkumných ústavů zemí střední a východní Evropy podílet se na výzkumu 
EU ohledně řízení, správy a sociálních aspektů technologií. Jsou mapovány výzkumné 
infrastruktury, v jejichž rámci se uskuteční výzkumné aktivity, a usiluje se o to, aby byla 
uplatněna široká paleta výzkumných přístupů. Výzkumné strategie jsou tvořeny pro 
výzkum v oblasti řízení, sociálních a společenských otázek, které jsou integrovanou 
součástí programů EU. Strategie jsou testovány na případových studiích, aby byla 
zajištěna jejich proveditelnost. Řada aktivit podporujících síťování je významným 
krokem k položení skutečných základů výzkumným strategiím v PLATENSO zemích.  
Vytvoření právního základu evropského subjektu zabývajícího se socioekonomickými 
záležitostmi jaderných technologií má potenciál překonat bariéry, které stále existují, 
tím, že je plně bere v úvahu a je si vědom sociálních a politických problémů, které je 
provázejí. 
 
TRIGGER – TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality 
in Research 
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: 7. rámcový program, EU 
Doba řešení projektu: 2014–2017 
Cílem projektu TRIGGER je navrhnout a uskutečnit na institucionální úrovni systémové 
změny hlubšího a udržitelného charakteru v pěti evropských výzkumných organizacích. 
Projekt je za asistence institutu specializovaného na genderové otázky ve vědě (ASDO) 
koordinován a spolufinancován italskou vládou a zahrnuje pět partnerských universit 
z různých členských zemí EU (Česká republika, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko). 
Na základě výsledků předchozích projektů a zkušeností byly stanoveny akce, které jsou 
realizovány na každé z pěti univerzit a které směřují k odstranění genderových 
nerovností na různých úrovních, zejména v následujících oblastech: 
1) Pracovní prostředí, ne/formální pracovní kultura a pravidla (zvyšování 
informovanosti a povědomí; sběr dat segregovaných dle pohlaví; podpora v počátečních 
fázích vědecké kariéry; podpora slaďování pracovního a soukromého a rodinného života 
atd.). 
2) Obsah a metody vědeckého výzkumu, analýza genderové dimenze a vlivu genderu 
v produkci znalosti (aktualizace výukových osnov, integrace genderové dimenze 
do koncepce výzkumu a technologických inovací; přidělování finančních prostředků 
na genderově citlivý výzkum atd.). 
3) Vedení na různých úrovních instituce (výběrová řízení a kritéria pro hodnocení 
vědeckých zásluh; stanovení cílů pro dosažení rovnosti v rozhodovacích orgánech; 
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zviditelňování vědkyň atd.). Každý z pěti zúčastněných partnerů navrhuje 
a implementuje „na míru šitý“ transformační plán zahrnující opatření, která se vztahují 
ke všem třem zmíněným oblastem a jejichž zastoupení se v každém plánu liší podle 
specifických charakteristik, zkušeností a potřeb dané instituce. 
Projekt TRIGGER charakterizuje integrace postupů, flexibilita, systematičnost 
a konkrétnost. Problematika a témata projektu se tím dostávají do širší veřejné diskuse 
a povědomí napříč celou Evropou. Přidaná hodnota projektu vzniká na jedné straně 
na strategické úrovni tím, že se projekt zaměřuje na integraci genderové dimenze 
do výzkumu, na druhé straně na pracovní úrovni prostřednictvím vzájemného učení 
a sdílení zkušeností mezi partnery projektu a účastníky dalších evropských projektů 
strukturální změny, což vytváří základnu pro zrod nového integrovaného modelu. 
 
SEE-GO: Social and Economic Enterprises and Gender Opportunities 
Řešitelka za partnera projektu: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. 
Poskytovatel: Progress Programme, EU 
Doba řešení projektu: 2014–2016 
Cílem projektu je přispět ke zvýšení zapojení žen do rozhodovacích pozic v šesti 
odlišných evropských zemích a na evropské úrovni. V tomto ohledu si projekt stanovil 
dosažení těchto specifických aktivit: přispět k rozvoji vědění, pokud jde o problémy 
a překážky, s nimiž se setkávají ženy při své účasti na ekonomickém rozhodování; zvýšit 
povědomí mezi zúčastněnými stranami o situaci ženské participace na ekonomickém 
rozhodování; přispět k rozvoji politik a právních předpisů na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni Evropské unie podporou posilování a participace žen na ekonomickém 
rozhodování. 
 
Hájíme práva žen v České republice 
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: Norské fondy, OSF 
Doba řešení projektu: 2014–2016 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je partnerem projektu Hájíme práva žen v České 
republice, jehož řešitelem je Česká ženská lobby. Projekt podpořila Nadace Open Society 
Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 
Aktivity Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v projektu se zaměřují primárně na ustavení 
a provozování profesní Komory genderových expertů a expertek. Prostřednictvím 
spolupráce několika významných institucí vzniká doposud chybějící profesní komora, 
která sdružuje kvalifikované genderové experty a expertky s odlišnými specializacemi, 
z různých vědních a společenských oblastí. Vytvoření této ojedinělé platformy 
koordinuje SOÚ AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity 
Karlovy v Praze, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a dalšími 
partnery mimo akademický sektor. Komora poskytuje služby v oblasti genderového 
vzdělávání, poradenství a konzultační činnosti. Garantuje vysokou expertní znalost 
v oboru genderových a feministických studií se zaměřením na konkrétní oblasti: různé 
aspekty fungování trhu práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální 
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obtěžování, porodnictví a sexuální práva žen, LGBT, menšiny, genderové aspekty 
přistěhovalectví a migrace. Projekt dává velkou šanci všem ženám a mužům v tom, aby 
snahy o prosazování rovných šancí mezi oběma pohlavími nezůstaly jen na úrovni ideálů 
a dlouhodobých přání, ale začaly se realizovat v praxi. 
 
Ženy a muži v rovnováze 
Řešitelka za partnera projektu: PhDr.. Marta Vohlídalová, Ph.D. 
Poskytovatel: Norské fondy, OSF 
Doba řešení projektu: 2014–2016 
Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné 
zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Projekt zkoumá souvislosti mezi 
oběma problémy. Cílem projektu je systémová změna na základě výzkumů, osvěty 
a práce s klíčovými aktéry, a to prostřednictvím: (1) Analýzy a výzkumných aktivit 
(výzkumy veřejného mínění a postojů veřejnosti, kvalitativní a kvantitativní výzkum na 
téma ženy v rozhodovacích pozicích, genderové analýzy politických stran a místních 
samospráv), (2) přímou podporou žen v rozhodovacích pozicích (síťovací setkání, 
mentoring, databáze expertek), (3) mezinárodním přenosem zkušeností a sdílením 
know-how (expertní mezinárodní seminář na téma mentoring političek, šíření povědomí 
o prosazování genderové rovnosti ve Skandinávii, mezinárodní mentoringový program 
pro političky, studijní cesta), (4) zvyšováním povědomí o tématu zastoupení žen 
v rozhodovacích pozicích (konference na téma kvóty v politice, medializace a publicita, 
informační kampaň pro mládež, monitoring legislativy, výroba a šíření publikací), 
(5) praktickou implementací gender mainstreamingu (zhodnocení současného stavu, 
uplatnění konkrétních nástrojů v praxi, příručka pro uplatňování GM ve městech 
a obcích). Hlavním řešitelem a koordinátorem projektu je Fórum 50 %. Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i., zajišťuje analýzy a výzkumné aktivity. 
 
Celoživotní ekonomické dopady mateřství 
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 
Poskytovatel: Norské fondy, OSF 
Doba řešení projektu: 2014–2016 
Kvantifikace celoživotních ekonomických dopadů a nákladů mateřství a zjišťování jejich 
příčin povede k revizi veřejných politik a zaměstnavatelských praxí. Doporučení budou 
diseminována k osobám v rozhodovacích pozicích a veřejnosti s cílem minimalizovat 
negativní ekonomické dopady mateřství na ženy. Zapojení SOÚ AV ČR, v.v.i., do projektu 
spočívá v provedení kvalitativního výzkumu možných příčin ekonomického 
znevýhodnění žen z důvodu mateřství. Výzkum je zaměřen na rozhodování žen 
v různých životních situacích, percepci vlastních možností a životních /ekonomických 
strategií, a jejich dopady na konkrétní životy osob a rodin. Hlavním řešitelem projektu je 
Gender studies, o. p. s. 
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CESSDA-SaW – Strengthening and widening the European infrastructure for social 
science data archives 
Řešitel za Third party: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: Horizon 2020, EU 
Doba řešení: 2015–2017 
V roce 2013 bylo založeno Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů 
CESSDA, které vytváří integrovaný systém evropských datových služeb na základě 
spolupráce národních datových archivů. K zakládajícím členům patří 13 evropských 
zemí včetně České republiky, zastoupené Českým sociálněvědním archivem (ČSDA) 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. K cílům projektu CESSDA-SaW (Posílení a rozšíření 
evropské infrastruktury sociálněvědních datových archivů) patří realizace aktivit na 
podporu dalšího rozšíření konsorcia, vytvoření sítě spolupracujících institucí 
v nečlenských zemích, posílení spolupráce uvnitř konsorcia a rozšíření aktivit z hlediska 
pokrytí různých typů dat pocházejících z různých zdrojů. Stránky projektu: 
cessda.net/CESSDA-Services/Projects/CESSDA-SaW 

 

SERISS – Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences 
Řešitel za Third party: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
Poskytovatel: Horizon 2020, EU 
Doba řešení projektu: 2015–2017 
Evropa čelí obrovským socioekonomickým výzvám: ekonomické krizi a vysoké 
nezaměstnanosti mladých lidí, stárnutí populace či klimatickým změnám, které nás nutí 
změnit energetické, dopravní a ubytovací zvyklosti. Projekt SERISS spojuje tři 
sociálněvědní výzkumné infrastruktury – mezinárodní výběrová šetření European Social 
Survey (ESS) a Survey for Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) a dále 
sdružení evropských datových archivů CESSDA (Consortium of European Social Science 
Data Archives). Projekt SERISS má za cíl dodat Evropské unii, Evropské komisi a vládám 
členských států spolehlivé socioekonomické informace. 
Konkrétní cíle projektu jsou následující: 
1) lépe reprezentovat evropskou populaci s důrazem na reprezentaci ohrožených 
skupin, jako jsou mladí nezaměstnaní, staří lidé v institucích a migranti, 
2) posílit mezinárodní harmonizaci dat, 
3) pracovat na vývoji softwaru pro efektivnější sběr dat, 
4) propojit data z výzkumů s administrativními daty,  
5) zajistit etické aspekty výzkumu a ochranu osobních dat vytvořením EU standardu pro 
výběrová šetření. 
 
  

http://cessda.net/CESSDA-Services/Projects/CESSDA-SaW
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Aktivita COST Action,  EU bez finančního příspěvku v rámci akce genderSTE  – 
Gender, Science, Technology and Environment 
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D. 
Poskytovatel: COST Action, EU  
Doba řešení projektu: 2013–2016 
Projekt je první cílenou (orientovanou) sítí na základě Plánu strategických aktivit 
a zaměřuje se na orientovaný cíl genderové rovnosti ve vědě, technologiích a životním 
prostředí. V současné době se akce COST genderSTE účastní 33 účastnických zemí, 
2 blízké sousední země, 2 mezinárodní partnerské země a 5 specifických organizací. 
genderSTE je nová iniciativa programu COST, zaměřená na rozvoj současné znalosti 
a implementace politik v oblasti gender, věda, technologie a inženýrství prostřednictvím 
sítě expertů a tvůrců politik v oblasti gender, věda a technologie. Cílem projektu je: 
(1) Podpořit kariérní rozvoj žen ve vědě a technologiích zaváděním kulturní 
a institucionální změny institucí na základě zprávy Evropské komise Strukturální změna 
ve výzkumných institucích: Posílení excelence, genderové rovnosti a efektivity v oblasti 
výzkumu a inovací, a to prostřednictvím diseminace existujícího výzkumu a nejlepších 
praktik, (2) podpořit integraci analýzy na základě pohlaví a genderu do obsahu vědy, 
výzkumu a technologií prostřednictvím diseminace existujícího výzkumu v této oblasti 
(např. společný projekt EU a USA Gendered Innovations) a (3) identifikovat genderovou 
dimenzi v relevantních Velkých výzvách Horizontu 2020 a Společné programovací 
iniciativě Městská Evropa (města, doprava, energie a klimatická změna). 
 

3.7 Výsledky aplikovaného výzkumu dosažené na základě hospodářských 
smluv a projektů aplikovaného výzkumu 
 
Tabulka 3.7.1 – Vybrané výsledky spolupráce s podnikatelskou sférou a veřejnou 
správou 

zadavatel popis 
uplatnění 
výsledku 

Český statistický úřad Červenka, J. 2015. Obraz Českého statistického 
úřadu u české veřejnosti 2015. Praha: Sociologický 
ústav AV ČR. 4. 12. 2015; 55 s. 

zadavatel, řízení 
ČSÚ 

Přírodovědecká 
fakulta, Univerzita 
Karlova 

Červenka, J. 2015. Sekundární analýza dat CVVM k 
výzkumu Databáze 2014. Praha: Sociologický ústav 
AV ČR. 30. 1. 2015; 62 s. 

zadavatel, 
badatelská 
a pedagogická 
činnosti 

Akademie výtvarných 
umění AVU 

Bendová, T., J. Šafr. 2015. Anketa studentů AVU 
2015. Výsledky. Výzkumná zpráva pro Akademii 
výtvarných umění. 7 s. 

zadavatel, 
pedagogická 
činnost 
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zadavatel popis 
uplatnění 
výsledku 

Pardubický kraj Bernard, J., R. Mikešová. 2015. Mapování 
neziskového sektoru a společenské odpovědnosti 
firem v Pardubickém kraji. Výzkumná zpráva. 57 s. 

zadavatel, veřejná 
správa 

Praha: Alternativa 
50+ 

Dudová, R. 2015. Péče a/neb/o práce. Koncepce a 
realizace sociální a rodinné politiky se zaměřením 
na péči o seniory i o děti. 27 s. 

státní správa 

Centrum výzkumu 
globální změny AV ČR 
– CzechGlobe 

Linková, M. 2015. Report on gender bias in 
evaluation and governance. 28 s. 

decizní sféra 

Evropský institut pro 
genderovou rovnost 

Linková, M. 2015. Analytical country report – Czech 
Republic. Výzkumná zpráva vypracovaná pro 
Yellow Window v rámci zakázky Evropského 
institute pro genderovou rovnost „Integrating 
gender equality in RPOs“. 26 s. 

decizní sféra 

Fórum 50 % Vohlídalová, M. 2015. Výzkumná zpráva z 
dotazníkového šetrení „Ženy a muži v rovnováze“. 
Praha, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 64 s. 

decizní sféra pro 
implementaci 
politiky rovných 
příležitostí 

Česká ženská lobby: 
Praha 

Havlíková, P., B. Nyklová. 2015. Neziskový a 
akademický sektor. Pp. 35 – 47 in Smetáčková, I. 
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České 
republice v roce 2015. V rámci programu Dejme 
(že)nám šanci) financovaný z Norských fondů za 
podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro rovné 
příležitosti. 

decizní sféra pro 
implementaci 
politiky rovných 
příležitostí 

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

Tabulka 3.7.2 – Vybrané výsledky vytvořené v rámci projektů aplikovaného výzkumu 

zadavatel, 
program/projekt 

popis 
uplatnění 
výsledku 

Evropská komise, FP7, 
SECONOMICS – Socio-
Economics meets Security 

Expertní studie založená na komparaci 10 
zemí: Mansfeldová, Z., Guasti, P., Gawrecká, 
D., Lacina, T., de Gramatica, M., Shim, W., 
Tedeschi, A., Pollini, A., Williams, J., Turhan, 
U., Acikel, B., Munné , R., Pellot, M.,  Ruprai, 
R., Schmitz, A. 2015. D4.5 The Price of 
Security: A comparative analysis of public 
attitudes to security and acceptance of risk. 
Trento: University of Trento. 41 s. 

decizní a soukromá 
sféra, média 
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zadavatel, 
program/projekt 

popis 
uplatnění 
výsledku 

Evropská komise, 
SECONOMICS – Socio-
Economics meets Security 

Soubor policy papers: Collinson, M., P. 
Guasti, Z. Mansfeldová, W. Shim, F. Massacci, 
M. de Gramatica. L. Allodi, U. Turhan, R. 
Ruprai, J. Williams, A. Tedeschi. 2015. D6.4 – 
A Set of Policy Papers. Trento: University of 
Trento. 25 s. 

decizní a soukromá 
sféra zabývající se 
bezpečností 
infrastruktury 

Evropská komise, 
SECONOMICS – Socio-
Economics meets Security 

Expertní studie, hodnocení úrovně politiky a 
vládnutí: Guasti, P., Z. Mansfeldová, M. 
Myant, F. Bönker. 2015. Czech Republic 
Report for Sustainable Governance 
Indicators (SGI 2015). 29 s. 

vědecká, decizní a 
soukromá sféra 
v analyzovaných 
zemích 

Technologická agentura ČR, 
TD020170 – Sociální 
komunikace a budování 
důvěry v procesu výběru 
lokality pro hlubinné 
úložiště vyhořelého 
jaderného paliva a 
radioaktivních odpadů 

Závěrečná zpráva z kvantitativního 
výzkumu: Čermák, D., E. Kyselá, M. 
Ďurďovič, K. Bernardyová. 2015. Role 
místních komunit v procesu rozhodování o 
hlubinném úložišti vyhořelého jaderného 
paliva a radioaktivních odpadů v ČR. 100 s. 

veřejná správa 

Technologická agentura ČR, 
TD020170 – Sociální 
komunikace a budování 
důvěry v procesu výběru 
lokality pro hlubinné 
úložiště vyhořelého 
jaderného paliva a 
radioaktivních odpadů 

Informace z výzkumu: Čermák, D., M. 
Ďurďovič, K. Bernardyová. 2015. Souhrn 
hlavních zjištění ze sociologického výzkumu 
za rok 2015. 12 s. 

státní správa, 
veřejná správa 

Technologická agentura ČR, 
TD020170 – Sociální 
komunikace a budování 
důvěry v procesu výběru 
lokality pro hlubinné 
úložiště vyhořelého 
jaderného paliva a 
radioaktivních odpadů 

Závěrečná zpráva: Ďurďovič, M., Z. Vajdová, 
K. Bernardyová. 2015. Vnímání a hodnocení 
dosavadního vývoje jednání o hlubinném 
úložišti vyhořelého jaderného paliva a 
radioaktivních odpadů v ČR. 127 s. 

státní správa, 
veřejná správa 

Evropská unie, program 
PROGRESS, púrojekt SEE 
GO – Social and Economic 
Enterprises and Gender 
Opportunities 

Zpráva z výzkumu: Formánková, L., H. 
Maříková, A. Křížková, R. Volejníčková. 
2015. Gender balance power map. Co-
inspiration between social and conventional 
enterprises to promote equal access to 
decision making positions. 60 s. 

státní správa, 
neziskové 
organizace při 
implementaci 
principu rovných 
příležitostí 
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zadavatel, 
program/projekt 

popis 
uplatnění 
výsledku 

Národní ústav pro 
vzdělávání, školské 
poradenské zařízení a 
zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

Závěrečná zpráva z výzkumu: Leontiyeva, Y. 
2015. Zkušenosti migrantů se zkouškami z 
českých reálií a českého jazyka pro účely 
udělování státního občanství České 
republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 
30 s. 

státní správa, 
Cizinecká policie, 
neziskové 
organizace. 

Nadace Open Society Fund / 
Norway Grants, Projekt 
Celoživotní ekonomické 
dopady mateřství/ Dejme 
(že)nám šanci 

Zpráva ze sekundární analýzy kvalitativních 
rozhovorů: Hašková, H., A. Křížková, R. 
Dudová. 2015. Ekonomické náklady 
mateřství / aneb Co znamená odpovědnost 
za péči o dítě/děti pro ženy z hlediska jejich 
pracovního uplatnění a ekonomického 
postavení? Praha: Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i., 2015. 40 s. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR, 
decizní sféra 
obecně, neziskové 
organizace 

Ministerstvo kultury ČR, 
NAKI 

Redakčně upravená závěrečná zpráva 
projektu: Patočková, V., K. Vojtíšková, M. 
Poláková, J. Šafr, P. Mička, Z. Vajdová, D. 
Čermák, R. Mikešová, K. Bernardyová, M. 
Illner. 2015. „Sociální a institucionální 
podmíněnost rozvoje kultury a uchování 
kulturního dědictví v regionálním prostředí 
a její využití v efektivnější organizaci 
kulturních aktivit regionu.“ Redakčně 
upravená závěrečná zpráva projektu. Praha: 
Ministerstvo kultury ČR. 133 s.  

výsledky budou 
využity orgány 
krajů a obcí 
v oblasti kultury a 
uchování 
kulturního dědictví 
a jeho využití 
při rozvoji 
cestovního ruchu 

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

3.8 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 Českém sociálněvědním archivu pro jejich další využití ve výzkumu 
a při výuce. 
V roce 2015 ústav vydal 6 čísel (4× česky, 2× anglicky) recenzovaného impaktovaného 
oborového periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review a 4 samostatné 
odborné recenzované monografie. Dále Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vydával 
následující recenzované odborné časopisy: Data a výzkum – SDA Info; Gender, rovné 
příležitosti, výzkum, Naše společnost a Critical Housing Analysis. Přehled veškerých 
vydaných publikací uvádí Příloha 4. 
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3.8.1 Publikační činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2015 
 
Rozsah a strukturu publikační činnosti výzkumných pracovníků Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., dokumentuje následující tabulka 3.8.1.1. Je sestavena tak, aby odrážela dvě 
hlediska: celkovou publikační činnost a současně také publikační činnost, která 
je uplatněna v databázi Rady pro výzkum, vývoj a inovace 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 a 4. 

Tabulka 3.8.1.1 – Přehled publikační činnosti za rok 2015 

Typ dokumentu (zdroj: ARL/IPAC) 
RIV/not 
RIV 

poč.  
výsledků poznámka 

článek v impaktovaném periodiku (Jimp) RIV 23  
článek v recenzovaném neimpaktovaném periodiku 
(JSC, Jneimp, Jrec) RIV 21  
článek v odborném periodiku – nerecenzovaný not RIV 8  
monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 4  
monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 1 do RIV jako O 
monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) RIV 1 do RIV jako O 
monografie, kniha jako celek (český jazyk) not RIV 2  
kapitola v monografii (český jazyk) RIV 16  
kapitola v monografii (český jazyk) RIV 37 do RIV jako O 
kapitola v monografii (cizí jazyk) RIV 11  
kapitola v monografii (cizí jazyk) not RIV 1  
certifikovaná metodika RIV 3  
software RIV 2  
konferenční příspěvek ve sborníku  RIV 1  
konferenční příspěvek ve sborníku not RIV 2  
recenze RIV 9 do RIV jako O 
elektronický dokument RIV 61 do RIV jako O 
uspořádání konference, workshopu, výstavy RIV 41 do RIV jako O 
výzkumná zpráva RIV 12 do RIV jako O 
Výzkumná zpráva souhrnná – smluvní výzkum RIV 7  
výzkumná zpráva not RIV 130  
abstrakt not RIV 1  
Článek v novinách not RIV 4  
ostatní výsledky RIV 8 do RIV jako O 
ostatní výsledky not RIV 3  
dizertace not RIV 1  
Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC   411  
Z toho zařazeno do RIV   259  
Zdroj: on-line katalog IPAC: library.sk/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani ke dni  11. 4. 2016 

http://library.sk/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/
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3.9 Mezinárodní spolupráce 
 
Zahraniční stáže a pobyty 
 
V roce 2015 se 6 mladých vědeckých pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
zúčastnilo  dlouhodobých  zahraničních  stáží  a  pobytů  na  významných  univerzitách a 
vědeckých institucích, jmenovitě na Institute of Advanced Study, CEU Budapešť 
(Maďarsko), Arizona State University (Tempe, USA), Universität Mannheim, Lehrstuhl 
für Politische Wissenschaft und International Vergleichende Sozialforschung 
(Německo), University of Essex (Colchester, Velká Británie) a Institut für Geographie 
und Regionalforschung, Universität Wien (Rakousko). Pokračoval též projekt 
střednědobých výjezdů pracovníků na Univerzitu v Mannheimu v rámci výměnného 
programu AV ČR a DAAD (Německo).  

Vědecké stáže a pobyty v SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Ústav byl vyhledávaným pracovištěm pro studijní pobyty a odborné stáže 
zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků. V roce 2015 realizovali 4 vědečtí 
pracovníci ze zahraničních univerzit pracovní pobyt či stáž ve výzkumných 
odděleních SOÚ AV ČR, v.v.i. Byli to a s .p rof. David Siroky z Arizona State University, 
USA, School of Politics and Global Studies; Peter J. Tunkis, Fulbright-Hays Fellow z Ohio 
State University, USA a v rámci bilaterálního projektu tematické spolupráce mezi AV ČR a 
BAS doc. Dr. Dobrinka Kostova a Katja Bogova z Institute for the Research of 
Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii. 
 
Mezinárodní dvoustranné dohody o vědecké spolupráci mezi SOÚ AV ČR,v.v.i., a: 
 

 Sociologickým ústavem SAV v Bratislavě; 
 Sociologickým ústavem Maďarské akademie věd v Budapešti; 
 Institute for the Research of  Societies and Science Bulharské akademie věd 

v Sofii; 
 Sociologickým ústavem Čínské akademie společenských věd v Pekingu, 

Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd 
v Budapešti, Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd ve 
Varšavě (čtyřstranná dohoda). 

 
Organizace mezinárodních vědeckých setkání 
 
Významné jsou organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých asociacích 
jako IPSA, ISA, ECPR, ESA. Ústav organizoval nebo se podílel na organizaci 11 akcí 
s mezinárodní účastí. Akcí mimořádného významu bylo uspořádání 12. mezinárodní 
sociologické konference Evropské sociologické asociace ve dnech 25. – 28. 8. 2015 
v Praze. Konference s rekordním počtem 3 458 účastníků a 2 765 přednesenými 
příspěvky byla dosud největším evropským setkáním sociologů. 
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Účast v mezinárodních výzkumných programech 
 
V roce 2015 pokračovala účast ve výzkumných programech EU. Celkem 6 projektů bylo 
podporováno z programů v rámci European Research Area (3 projekty v 7. rámcovém 
programu, jeden z PROGRESS Programme a 2 projekty v programu Horizont 2020 
v pozici Third Party). Z Norských fondů byly podporovány 3 projekty v rámci programu 
Dejme (že)nám šanci. 
 
V roce 2015 ústav v rámci programu realizoval výzkumné šetření ISSP 2015 Pracovní 
orientace, data z šetření ISSP 2013 Národní identita byla integrována do mezinárodní 
databáze a zpřístupněna v režimu open access, data z šetření ISSP 2014 Občanství byla 
harmonizována pro účely integrace a předána do mezinárodního archivu ISSP. 
Pracovníci se zúčastnili výroční konference ISSP v Kapském městě v Jihoafrické 
republice. Český tým se intenzivně podílel na činnosti programu včetně aktivní účasti 
v pracovních skupinách Drafting Group for ISSP 2015 Work Orientations, Drafting Group 
for ISSP 2018 Religion a ISSP Translation Group, které ČR předsedá. 
SOÚ AV ČR, v.v.i., pokračoval ve spolupráci na budování evropské výzkumné 
infrastruktury European Social Survey (ESS). Tato spolupráce je podpořena projektem 
MŠMT ČR „Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné 
infrastruktury European Social Survey (ESS – survey)“. Cílem ESS je umožnit 
dlouhodobý mezinárodní srovnávací výzkum evropských společností. V rámci 
infrastruktury ESS jsou ve dvouletých cyklech realizovány mezinárodní kvantitativní 
výzkumy hodnot, postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních 
charakteristik populací evropských zemí, metodologický výzkum a vzdělávání v oblasti 
sociálních věd a jsou poskytovány datové služby širokému okruhu uživatelů. V rámci 
výzkumné infrastruktury Evropský sociální výzkum (ESS) byla v roce 2015 zveřejněna 
mezinárodní databáze šetření ESS Round 7 s rotačními moduly „Postoje k imigrantům 
a jejich předkům“ a „Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty“ 
a probíhala příprava další vlny šetření ESS Round 8. Na základě hodnocení 
realizovaného v roce 2014 byly v roce 2015 projekty ČSDA a ESS zařazeny na 
aktualizovanou Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR a schváleny vládou 
k dalšímu financování na léta 2016–2019. 
 
Velké mezinárodní výzkumné infrastruktury  
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zajišťuje účast České republiky ve dvou velkých 
výzkumných infrastrukturách, které patří k prioritním projektům Evropského 
výzkumného prostoru vybudovaným v rámci procesu implementace tzv. Cestovní mapy 
výzkumných infrastruktur ESFRI: Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je český národní uzel a servisní organizace CESSDA. 
Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA na základě 
propojení národních datových archivů vytváří jednotný evropský systém datových 
služeb v sociálních vědách. Konsorcium se sídlem v norském Bergenu vzniklo v roce 
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2013 za účasti 13 zemí včetně České republiky. Česká republika má podíl na 
infrastruktuře a z titulu členství zastoupení ve statutárních orgánech, a to v plenárním 
shromáždění CESSDA General Assembly a shromáždění CESSDA Service Provider’s 
Forum. Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., ze SOÚ AV ČR, v.v.i., byla zvolena členkou 
Board of Directors a podílí se na řízení CESSDA. Pro další podrobnosti viz kapitolu 3.12.2 
níže.  
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dále tvoří český národní uzel výzkumné 
infrastruktury Evropský sociální výzkum ESS. ESS je dlouhodobý výzkumný program,  
jehož cílem je přinést data umožňující porozumět moderním evropským společnostem 
a změnám, které v nich probíhají. ESS patří mezi přední projekty Evropského 
výzkumného prostoru. Od listopadu 2013 jej na základě rozhodnutí Evropské komise 
spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS-ERIC založené Velkou Británií jako 
hostující zemí, Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Estonskem, Finskem, Francií, 
Irskem, Kyprem, Litvou, Německem, Nizozemskem, Norskem, Polskem, Portugalskem, 
Rakouskem, Slovinskem, Španělskem, Švédskem a Švýcarskem. Pozorovatelské země 
jsou Norsko a Švýcarsko. Pro další podrobnosti viz kapitolu 3.12.3 níže. 
 

3.10 Spolupráce s vysokými školami a pedagogická činnost 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je spolurealizátorem dvou akreditovaných doktorských 
programů Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Současně 
probíhá rozsáhlá bilaterální spolupráce mezi SOÚ AV ČR, v.v.i., a vysokoškolskými 
institucemi i nad tento rámec. Ústav podporuje zapojení svých pracovníků do 
vysokoškolské výuky, zpřístupňuje výzkumnou infrastrukturu studentům a pedagogům 
pro účely výuky a zprostředkovává přenos vědeckého zkoumání a výzkumných výsledků 
do výuky. Řada studentů doktorandského studia různých vysokých škol získává praxi 
v rámci výzkumných projektů v SOÚ AV ČR, v.v.i. Ústav poskytuje praxe i pro studenty 
bakalářských a magisterských studijních programů. 
 

Výuka v SOÚ AV ČR, v.v.i., počty doktorandů, spolupráce s VŠ 
 

Tabulka 3.10.1 – Zapojení doktorandů do výzkumu v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2015 

Doktorandi 

Počet doktorandů k 31. 12. 2015  24 

Počet nově přijatých v r. 2015 3 

Počet absolventů v r. 2015 1 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 



 
 65 

Tabulka 3.10.2 – Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu: počet projektů a grantů 
řešených v roce 2015 společně s VŠ 

SOÚ AV ČR, v.v.i., příjemcem 2 

SOÚ AV ČR, v.v.i., spolupříjemcem  0 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Zapojení pracovníků SOÚ AV ČR,v.v.i., do výuky programů VŠ 

Tabulka 3.10.3 – Výčet VŠ institucí, kde se pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2015 
podíleli na výuce (vedení přednášek a seminářů, vedení diplomových a doktorských 
prací atp.) 

Doktorské programy 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Goetheho univerzita ve Frankfurtu 
Magisterské programy 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 
Institut fuer Politikwissenschaft, Johannes Gutenberg Universitaet Mainz 
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
Bakalářské programy 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Institut für Politikwissenschaft, Johannes Gutenberg Universitaet Mainz 
Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Mannheim 
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 
CERGE-EI 
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Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze 
Unicorn College 
CIEE (Council on International Educational Exchange) Study Centre, Univerzita Karlova  
v Praze 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Vzdělávací kurzy realizované v rámci mentoringového programu pro začínající 
vědkyně a vědce 

• Identifikace krátkodobých studijních/pracovních cílů. Úvodní workshop 
(doktorandy a postdoktorandy). Místo a datum konání kurzu: 28. 2. 2015, 1. 3. 2015, 
2. 3. 2015, 4. 3. 2015, 6. 3. 2015, 7. 3. 2015, 8. 3. 2015 (Praha), 18. 3. 2015 (Brno). 
Počet účastníků: 54. 

• Efektivní publikování. Místo a datum konání kurzu: 2. 9., (Brno), 4. 9. (Praha). Počet 
účastníků: 16. 

• Manažerské dovednosti. Místo a datum konání kurzu: 13. 10., 21. 10.  (Brno), 14. 10. 
(Praha). Počet účastníků: 30. 

• Komunikační dovednosti. Místo a datum konání kurzu: 22. 5. (Praha), 15. 6. (Brno). 
Počet účastníků: 19. 

• Identifikace a rozvoj silných stránek. Místo a datum konání kurzu: 26. 5. (Brno), 
9. 6. (Praha). Počet účastníků: 13. 

• Time management a slaďování. Místo a datum konání kurzu: 28. 5. (Praha), 18. 6. 
(Brno). Počet účastníků: 12. 

• Lektorské dovednosti. Kurz pro doktorandy a post-doktorandy. Místo a datum 
konání kurzu: 22. 6. (Brno), 26. 6. (Praha).  

• Czech Sociology. Představení vybraných témat české sociologie studentům 
z holandských vysokých škol. Počet účastníků: 20. 

Sekundární vzdělávání a vzdělávání veřejnosti 

• Den otevřených dveří v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.                                           
Cyklus přednášek pro středoškolskou mládež a další veřejnost, organizovaný v rámci 
Týdne vědy a techniky v listopadu roku 2015, zahrnoval představení oboru sociologie 
a činnosti ústavu a jeho pracovišť a 9 tématicky zaměřených přednášek. Účastníky 
byli především studenti středních škol a gymnázií. Web: www.soc.cas.cz/akce/tyden-
vedy-techniky-2015-v-sociologickem-ustavu 

• Jarní a podzimní cyklus čtvrtečních seminářů SOÚ AV ČR, v.v.i. 
Cykly pravidelných seminářů jsou přístupné pro širší veřejnost. V roce 2015, v jarním 
a podzimním cyklu, bylo uskutečněno celkem 13 seminářů. 

  

http://www.soc.cas.cz/akce/tyden-vedy-techniky-2015-v-sociologickem-ustavu
http://www.soc.cas.cz/akce/tyden-vedy-techniky-2015-v-sociologickem-ustavu
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• Přednáškový cyklus Film a televize sociologickýma očima 
Cyklus přednášek o filmu nebo televizních seriálech od odborníků a odbornic 
z různých českých pracovišť. V období 15. 10. 2014 – 11. 2. 2015 bylo realizováno 
celkem 8 přednášek. 

• Mentoring NKC – gender a věda 
 Mentoringový program je určen pro studentky třetích ročníků středních škol, které 

mají zájem o studium vysoké školy technického zaměření. Informace získávají 
středoškolačky za pomoci svých mentorek, studentek VŠ, které jim během druhé 
poloviny školního roku představují život na vysoké škole a svůj studijní obor. 
Pořadatel: Národní kontaktní centrum – gender a věda SOÚ AV ČR, v.v.i. 

• Ženy v minulosti vědy: #editathon  
V rámci Týdne vědy a techniky byl uspořádán první #editathon v Česku na téma ženy 
v historii vědy. Cílem akce bylo zviditelnit vědkyně, které jsou ve veřejném prostoru 
často opomíjené a přivést k editaci Wikipedie nové lidi, především ženy, které mezi 
editujícími chybí. Národní kontaktní centrum – gender a věda SOÚ AV ČR, v.v.i. 13. 11. 
2015 

• Tisková konference: Chudoba v České republice  
Kritický pohled na evropské ukazatele. SOÚ AV ČR, v.v.i. 10. 12. 2015 

• Tisková konference: První data z výzkumu, který pomáhá 
Tisková konference o výsledcích 1. vlny výzkumu Proměny české společnosti a 
slavnostní předání výtěžku charitativní akce. SOÚ AV ČR, v.v.i. 7. 12. 2015 

• Tisková konference: Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi. Sociální 
bydlení jinak 
Na tiskové konferenci byly představeny hlavní výsledky vědeckého projektu 
zaměřeného na hlubší pochopení nestability trhu bydlení, která do značné míry 
zapříčinila nedávnou globální finanční krizi. Konference byla věnována též aktuálním 
tématům vládní politiky. Vystoupili též zahraniční expert na problematiku sociálního 
bydlení Pascal De Decker z Belgie a Alena Vosáhlová z neziskové organizace 
Romodrom, o.p.s. Konference se věnovala také nutnosti posílení významu nájemního 
bydlení, včetně bydlení sociálního, tedy aktuálním tématům vládní politiky. SOÚ AV 
ČR, v.v.i. 24. 11. 2015 

• Seminář Proměny kvality pracovního života  
Prezentace výsledků projektu vědy a výzkumu „Proměny kvality pracovního života“, 
řešeného s finanční podporou TA ČR. Výbor pro sociální politiku Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci se Stálým výborem pro sociální a zdravotní 
problematiku Rady Vlády pro BOZP, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., 
CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 12. 11. 2015 

• Tisková konference: Postoje české veřejnosti k působení žen v politice 
Představení výsledků šetření oddělení Gender a sociologie a CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 
SOÚ AV ČR, v.v.i., a Fórum 50 %. 25. 3. 2015 
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• Zapojení NKC – ženy a věda na Festivalu AFO 2015 
Zapojení NKC – ženy a věda na mezinárodním festivalu Academia Film Olomouc 
Panelová diskuze Ženy a kariéra ve vědě, projekce filmu Naturally Obssesed, 
Mentoringová výstava NKC – ženy a věda. Univerzita Palackého v Olomouci. Duben 
2015 

• Vítání knihy ,,25 let české demokracie očima veřejnosti“ 
Vítání knihy „25 let české demokracie očima veřejnosti“, která vyšla v letošním roce 
v edici Společnost. SOÚ AV ČR, v.v.i., a nakladatelství Academia. 25. 6. 2015 

• Stát mě přechýlil 
Přednáška s diskusí u příležitosti Noci vědců a vědkyň 2015. NKC – ženy a věda SOÚ 
AV ČR, v.v.i. Kavárna Potrvá, Praha. 25. 9. 2015 

• Pohledné studentky vítány aneb propagace sexismem 
Veřejná debata na téma sexismus v propagaci vysokých škol. NKC – ženy a věda 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., s Genderovými studii Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity. 9. 3. 2015 

• Kybernásilí a gender 
Vystoupení na semináři Českého svazu žen s příspěvkem „Kybernásilí a gender“. 
Gender studies, o.p.s. 

• Strategie obživy sólo rodičů 
Přednáška v rámci série seminářů pro odbornou veřejnost. RC Slunečnice, Beroun,    
3. 11. 2015. Aperio. 

• Veřejný prostor a co se s ním děje: mezi právem na město a komodifikací 
městského prostoru 

Přednáška v rámci „Žižkovské lidové univerzity“. Autonomní sociální centrum Klinika, 
Praha. 23. 6. 2015 

• Vědecká práce, kvalita a hodnocení aneb na pohlaví přeci nezáleží 
Prezentace v rámci vzdělávacího workshopu Centra výzkumu globální změny AV ČR – 
Czechglobe. Centrum výzkumu globální změny AV ČR – Czechglobe. 24. 11. 2015 

 

3.11 Vědecké konference, semináře, workshopy pořádané nebo 
spolupořádané SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Mezinárodní konference Evropské sociologické asociace 

• 12th Conference of the European Sociological Association 2015 
(12. konference Evropské sociologické asociace 2015).  
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., European Sociological Association, 

Guarant International spol. s.r.o. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 
3 458 / 3 272. 
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SOÚ AV ČR, v.v.i., ve dnech 25. – 28. 8. 2015 organizoval 12. mezinárodní 
sociologickou konferenci Evropské sociologické asociace. Celosvětově se jednalo se 
o jedno z největších a nejvýznamnějších pravidelně organizovaných mezinárodních 
setkání sociologů. Pražská konference s podtitulem „Rozdíly, nerovnosti 
a sociologická imaginace / Differences, Inequalities and Sociological Imagination“ 

byla mimořádně úspěšná s rekordním 
počtem 3458 účastníků a 2765 
přednesených příspěvků. Konferenci 
pořádal SOÚ AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s 
Evropskou sociologickou asociací (ESA). 
Součástí konference byly přednášky 
významných osobností současných 
sociálních věd prof. Z. Baumana, 
prof. A. R. Hochschild, prof. G. K. Bhambry 
a prof. Ch. T. Whelana. Akce proběhla pod 

záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace dr. Pavla Bělobrádka 
a předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše. 
Konferenci předcházelo dlouhé období příprav – od prvních kroků už v době konání 
přechozí konference v roce 2013 v italském Turíně, přes první společné schůzky 
nejužšího organizačního týmu od podzimu 2014 (Mgr. Kateřina Bernardyová, Ing. 
Petra Broskevičová, PhDr. Marie 
Čermáková, RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., 
PhDr. Filip Lachmann, Mgr. Michaela 
Trtíková Vojtková), až po následné 
intenzivní přípravy všech jednotlivých 
součástí konference, jako byly např. výběr 
místa konání konference a doprovodných 
akcí, výběr abstraktů a organizace 
vědeckého programu, práce s konferenční 
webovou aplikací, tvorba webu, catering, součinnost se spolupracující pořadatelskou 
agenturou a s Evropskou sociologickou asociací, hromadná i individuální komunikace 
s hosty a účastníky, rozvržení místností, spolupráce s grafickým studiem, finanční 
záležitosti, příprava tištěných a dalších 
materiálů, komunikace s vystavovateli aj. 
Strukturu účastníků lze popsat několika 
čísly (údaje z výzkumu provedeného po 
ukončení konference): podobně jako na 
předchozí konferenci ESA se i pražské 
konference zúčastnilo 68 % vědeckých 
pracovníků a 32 % studentů; pro více než 
polovinu účastníků se jednalo o první 
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účast na ESA konferenci; konference přesvědčila 80 % účastníků, aby se účastnili také 
další ESA konference, která proběhne v roce 2017 v Aténách; účastníci konference 
přijeli ze 72 různých zemí. 
Program konference sestával z několika odlišných součástí, zejména vlastního 
vědeckého programu jednotlivých tematických sekcí, v jehož rámci probíhaly 
panelové diskuze (37 Research Networks a 7 Research Streams), přednášek 
a panelových diskuzí pozvaných hostů (plenary session, semi-plenary sessions, mid-
day specials), setkání jednotlivých tematických sekcí (business meetings), 
kongresového večírku, Ph.D. Workshopu a dalších doprovodných akcí. 
Na základě průzkumu provedeném po skončení konference lze konferenci z pohledu 
pořadatele považovat za úspěšnou – na grafu 3.11.1 je vidět, že oslovení účastníci 
nejlépe hodnotili pořadatelskou službu přítomnou v době a místě konání konference 
(staff at venue), lokálního organizátora, kterým byl SOÚ AV ČR, v.v.i., (LOC), místo 
konání, tj. prostory Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze (venue), 
webovou aplikaci pro organizaci abstraktů (ConfTool) a spolupracující pořadatelskou 
agenturu, kterou byl Guarant International spol. s.r.o. (PCO). Konference byla 
pozitivně hodnocena také vedením Evropské sociologické asociace. 
 
Program konference: www.esa12thconference.eu/programme 
Web konference: www.esa12thconference.eu 
Facebook: facebook.com/ESA2015Prague / Twitter: twitter.com/ESA2015Prague 
 
Graf 3.11.1 Spokojenost účastníků s jednotlivými součástmi konference 
ESA2015 

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

http://www.esa12thconference.eu/programme
http://www.esa12thconference.eu/
http://facebook.com/ESA2015Prague
http://twitter.com/ESA2015Prague
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Pravidelné semináře SOÚ AV ČR, v.v.i. – jarní a podzimní cyklus 

Semináře jaro 2015 

• 5. 2. František Kalvas – Počítačové simulace v sociologii: Obecný úvod a praktická 
ukázka 

• 19. 2. Martina Mysíková a Jiří Večerník – Trendy návratnosti vysokoškolského 
vzdělání v Evropě v období 1990–2010 

• 26. 3. Martin Vávra, Tomáš Čížek a Michaela Šmídová – Máme raději ty menšiny, 
jejichž příslušníky známe? Ověřování kontaktní hypotézy 

• 16. 4. Josef Šlerka – Nová média a volby 

• 30. 4. Jiří Šafr – ESeG (European Socio-economic Groups): klasifikace sociálních tříd 
v 21. století 

• 21. 5. Marta Vohlídalová – Talentky sedm let poté 

• 4. 6. Kateřina Cidlinská – Podmínky profesního rozvoje začínajících výzkumnic 
a výzkumníků v ČR a odchody z české veřejné vědy 

Semináře podzim 2015 

• 24. 9. Johana Chylíková – Right Wing Authoritarianism Scale: Měření autoritářství 
v ČR, analýza a výsledky 

• 8. 10. Ivan Petrúšek – Problém chybějících hodnot v datech a jak ho (ne)řešit 

• 5. 11. Tereza Stöckelová a Jaroslav Klepal – Utváření hranic a možnosti koexistence 
mezi konvenční medicínou a „tradiční čínskou medicínou“ v ČR 

• 12. 11. Peter J. Tunkis – Safety in Numbers: Group Linkages and the Persistence of 
Party Switching. Preliminary Evidence from the Field 

• 26. 11. Kristýna Chábová – Korupce v postkomunistických zemích 

• 10. 12. Jiří Večerník, Martina Mysíková – Objektivní a subjektivní ukazatele blahobytu 
a chudoby: Česká republika v mezinárodním srovnání 

Další uspořádané akce 

• European Sociological Association Congress, Panel Contesting Capitalism and 
Democracy after Embracing Them? Praha, 26. 8. 2015, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 
European Sociological Association. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 
30/24 

• International conference Gender in/and neoliberal university of the RINGS 
(International research association of institutions of advanced gender studies). Praha, 
5. – 6. 11. 2015, Sociologický ústav AV ČR, Národní kontaktní centrum – gender 
a věda. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 30/5 
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• 4th ESS ERIC NC Forum Meeting. Praha. 14. – 15. dubna 2015, Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i., GESIS. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 52/50 

• 4th Meeting of the CESSDA General Assembly. Praha, 15. 1. 2015, Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i., CESSDA AS 

• Tělo a tělesnost ve feministické teorii a výzkumu, Praha, 11. 5. 2015. Počet účastníků 
celkem/z toho ze zahraničí: 30/7 

• Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Diskuze ke knize. Praha, 
9. 4. 2015. 

• Co stojí v cestě kariérnímu růstu? Jak efektivně rozvíjet potenciál zaměstnanců a 
zaměstnankyň v malých podnicích? Praha, 8. 9. 2015. 

• Walk around Prague tracing the history of the women’s movement. Praha, 5. – 6. 
11. 2015. 

• Walk around the South-Western city. Praha, 23. – 26. 9. 2015. 

• PLATENSO WP2 Meeting. Praha, 25. února 2015. Setkání národních kontaktů v rámci 
projektu PLATENSO za účelem mezinárodní koordinace postupů při vytváření sítě 
výzkumných institucí. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 9/7 

• Platenso national coordinators’ meeting. Praha, 25. 2. 2015. Jednání národních 
koordinátorů PLATENSO Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Počet účastníků 
celkem/z toho ze zahraničí: 9/7 

• Workshop AZOLA. Praha, 23. – 24. 3. 2015. WSI, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Počet 
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 7/6 

• Seminář „Klima a společnost“. Praha, 27. 1. 2015, Fakulta humanitních studií UK 
v Praze, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 
12/4 

• Mentoring and sponsorship: Tips for success. VŠCHT, Praha, 10. 11. 2015. 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Národní kontaktní centrum – gender a věda, VŠCHT 
Praha. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 15/1 

• Workshop Organizational culture change, Praha, 11. 11. 2015. Sociologický ústav AV 
ČR, v.v.i., Národní kontaktní centrum – gender a věda VŠCHT Praha. Počet účastníků 
celkem/z toho ze zahraničí: 10/1 

• Možnosti a opatření na podporu žen v kariérním růstu. Praha, 8. 10. 2015. 

• Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge. Praha, 4. – 6. 6. 2015. 

• Nebojme se diverzity! Praha, 16. 6. 2015. 

• Vstřícné pracovní podmínky v sociálním podnikání. Jak efektivně rozvíjet a využít 
pracovní potenciál zaměstnanců a zaměstnankyň se specifickými potřebami? Praha, 
10. 9. 2015. 
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• Trendy návratnosti vysokoškolského vzdělání v Evropě v období 1990–2012. Praha, 
19. 2. 2015.  

• Workshop Susan Madsen: Propast mezi ženským a mužským sebevědomím. Praha, 
8. 4. 2015. 

• Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele. Praha, 
10. 12. 2015. 

• Pedagogické kurikulum z genderové perspektivy. Praha, 2. 11. 2015. 

 

3.12 Veřejně přístupná infrastruktura výzkumu 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vytváří a provozuje významné sociálněvědní výzkumné 
infrastruktury, které slouží českým i zahraničním badatelům v oblasti sociálních věd 
a dalších oborech a zprostředkovávají přenos znalostí širší veřejnosti. Některé z nich 
jsou v ČR unikátní a pro obor konstitutivní. Infrastruktury zajišťují zveřejňování 
výsledků výzkumu, zveřejňování a sdílení vědeckých dat a zprostředkovávají zapojení 
České republiky do významných mezinárodních organizací a systémů mezinárodní 
výměny vědeckých dat a informací. Veřejně přístupná výzkumná infrastruktura má též 
velký význam pro výuku na vysokých školách, když umožňuje využívat výstupy reálných 
vědeckých projektů a rozšiřuje zázemí pro studium odborné literatury.  

Zásadní dopad má zapojení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do dvou projektů velkých 
distribuovaných výzkumných infrastruktur Evropského výzkumného prostoru ERA. 
Jedná se o systém evropských datových služeb CESSDA a projekt Evropského sociálního 
výzkumu ESS. Obě tyto výzkumné infrastruktury jsou konsorcii s právní subjektivitou a 
patří k tzv. ESFRI Landmarks, tj. k úspěšně realizovaným projektům evropské strategie 
budování velkých výzkumných infrastruktur ESFRI Roadmap (www.esfri.eu/roadmap-
2016). V roce 2015 byly projekty zapojení ČR do těchto infrastruktur zařazeny do 
aktualizované verze Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální 
vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 (www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-
cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum). 

Veřejně přístupné infrastruktury provozované Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.:   

• Sociologický časopis / Czech Sociological Review je jediné české recenzované 
a impaktované oborové periodikum v oblasti sociologie.  

• Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) zpřístupňuje vědecká data pro účely 
jejich sekundárního analytického využití, je jediným veřejně přístupným 
zařízením tohoto druhu v ČR a zároveň tvoří český uzel velké evropské 
distribuované infrastruktury CESSDA, která provozuje celoevropský systém 
datových služeb. 

• Evropský sociální výzkum ESS je dlouhodobý program kvantitativního výzkumu 
hodnot, postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních 

http://www.esfri.eu/roadmap-2016
http://www.esfri.eu/roadmap-2016
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
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charakteristik populací evropských zemí. SOÚ AV ČR, v.v.i., je českým uzlem velké 
evropské distribuované infrastruktury ESS ERIC a realizuje v ČR pravidelná 
šetření programu.  

• Sociologická knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., je veřejně přístupná specializovaná 
knihovna, která je odbornou veřejností široce využívána. 

• Naše společnost je dlouhodobý výzkumný program Centra pro výzkum 
veřejného mínění (CVVM), který představuje realizaci pravidelných výzkumných 
šetření, rozsáhlé dokumentační a analytické činnosti a kontinuální publikaci 
výsledků využívaných veřejností.  

• Národní kontaktní centrum – ženy a věda se zaměřuje na problematiku 
genderové rovnosti v oblasti výzkumu a zajišťuje spolupráci v této oblasti na 
úrovni EU a směrem k členským a asociovaným státům EU. Účastní se též procesů 
vytváření veřejných politik v oblasti genderové rovnosti ve vědě 
a prostřednictvím advokační i podpůrné činnosti se zasazuje o zvýšení genderové 
rovnosti v oblasti výzkumu v ČR. NKC – ženy a věda se od 1. 7. 2015 
transformovalo v nové výzkumné oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i., a to s novým názvem 
Národní kontaktní centrum – gender a věda. 

• Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) 
je mezinárodní bibliografická databáze vědeckých časopisů z oblasti humanitních 
a sociálních věd. SOÚ AV ČR, v.v.i., zajišťuje redakci v České republice. 

• Mezinárodní program sociálních šetření ISSP je nejrozsáhlejším kontinuálním 
programem postojových šetření na světě. SOÚ AV ČR, v.v.i., zajišťuje pravidelná 
šetření a participaci České republiky v tomto programu. 

 

3.12.1 Sociologický časopis / Czech Sociological Review 
 
Recenzovaný oborový vědecký časopis, který patří mezi impaktované časopisy, 
je citován v Journal Citation Reports (JCR) – Social Sciences Edition, Web of Knowledge, 
Social Sciences Citation Index (SSCI), Current Contents/Social&Behavioral Sciences 
a v dalších scientometrických a bibliografických databázích Thomson Reuters. Časopis 
je zařazen do řady dalších významných mezinárodních databází, jako jsou SCOPUS, 
EBSCO, JSTOR, CEEOL. Obsah časopisu a plná znění statí jsou uveřejněna na internetu na 
adrese sreview.soc.cas.cz. V roce 2015 vyšel ročník 51, č. 1–6, z toho dvě čísla 
v angličtině. Celkový objem celého ročníku je 1137 stran. 
 
  

http://sreview.soc.cas.cz/
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Obrázek 3.12.1.1 – Webové stránky Sociologického časopisu / Czech Sociological 
Review: web: sreview.soc.cas.cz  

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Impaktovaný Sociologický časopis / Czech Sociological Review je prestižním vědeckým 
periodikem v oboru sociologie vydávaným v České republice. Časopis publikuje v češtině 
špičkové výsledky odborné práce českých sociologů a socioložek a v angličtině 
příspěvky vysoce kvalitních domácích i zahraničních autorů a autorek. Impakt faktor 
časopisu za rok 2014, který byl zveřejněn v roce 2015, je 0,681. Časopis se tak umístil na 
85. příčce ze 142 časopisů, které databáze Web of Science vede v kategorii Sociologie. 
Oproti předchozímu roku se impakt faktor zvýšil, viz graf 3.12.1.1. 
 
Impakt faktor je důležitý bibliometrický údaj udávající průměrnou citovanost článků 
daného časopisu v posledních třech letech. Impakt faktory zveřejněné v roce 2015 
zachycují průměrnou citovanost článků vyšlých v letech 2012 a 2013 články vydanými 
v roce 2014. To je třeba považovat za velmi dobrý výsledek u časopisu z oblasti 
sociálních věd, který publikuje většinu článků v českém jazyce. Časopis udržuje vysoký 
standard anonymního recenzního řízení, které je zárukou kvality publikovaných textů. 
Jeho dvě redakční rady jsou složeny z předních zástupců české i zahraniční sociologie 
a dalších společenských věd, viz podkapitolu 1.1.3. 
 
  

http://sreview.soc.cas.cz/
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Graf 3.12.1.1 – Výpis impakt faktoru pro Sociologický časopis / Czech Sociological 
Review pro roky 2010–2014 

 
Zdroj: Thomson Reuters Web of Science, InCites Journal Citation Reports, 
jcr.incites.thomsonreuters.com 
 
Články publikované v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review v roce 2015 
odrážely pestrou paletu zájmů soudobé české i zahraniční sociologie. V roce 2015 vyšlo 
monotematické číslo (5/2015) věnující se tématu Prarodičovství, které je jednou 
z nejvýraznějších sociálních rolí ve stáří v kontextu měnícího se demografického 
a sociálního řádu. Příspěvky v běžných číslech se dotkly celé řady dalších témat 
a přístupů. Byl připomenut významný sociolog Ulrich Beck, který v roce 2015 zemřel. 
V anglickém vydání časopisu Czech Sociological Review (které publikuje pouze původní 
texty a nijak se nepřekrývá s českým vydáním) vyšlo 12 statí a dvě studie ze sociální 
teorie. V čísle 3/2015 vyšla speciální rubrika Book Symposium, čítající devět příspěvků, 
věnující se knize „Interpretation and Social Knowledge“ Isaaca Ariaila Reeda. Číslo 
6/2015 bylo monotematické – Gender Aspects of the Life Course. 
Sociologický časopis vedle publikace výsledků původního výzkumu také poskytl 
platformu pro rozvíjení vnitroodborové debaty v rámci české sociologie. Jednalo 
se především o desítky recenzí českých i zahraničních sociologických titulů a časopis 
se věnoval i reflexi důležitých postav a událostí disciplíny.  

3.12.2 Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) a konsorcium CESSDA  
 
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) slouží jako národní centrum zpřístupňující 
nejširší odborné veřejnosti datové soubory ze sociálních výzkumů pro účely jejich 
dalšího analytického zpracování v nekomerčním výzkumu a pro účely využití 
ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. ČSDA je zároveň českým 
národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of 

http://jcr.incites.thomsonreuters.com/
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European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb u nás. Hlavní 
přístup je na internetu na adrese archiv.soc.cas.cz.  
ČSDA poskytuje služby ve třech oblastech: (1) akvizice, archivace a poskytování dat, 
(2) zázemí pro účast ČR ve velkých mezinárodních komparativních projektech, 
(3) podpora sekundární analýzy dat (informační služby, instruktáž, metodologický 
výzkum, přehledové studie).  
Centralizovaný archiv dat patří k základním infrastrukturám pro socioekonomický 
výzkum. Archiv je východiskem pro časové a mezinárodní komparace, jsou zdrojem 
metodologických informací pro přípravu šetření, plní funkce v oblasti rozvoje 
metodologie a technologií, zachovávají data pro budoucí výzkum, poskytují zázemí pro 
organizaci výzkumných šetření, mezinárodní spolupráci, aktivně se podílejí na 
diseminaci vědeckých informací a jsou podmínkou efektivního využívání dat 
z výzkumných šetření. 
 
Hodnocení projektu výzkumné infrastruktury a jeho výsledky 
V letech 2014–2015 prošel Český sociálněvědní datový archiv úspěšně rozsáhlým 
hodnocením provedeným mezinárodní komisí (známka B na škále A až D hodnocení 
úspěšných projektů). Hodnocení provedené dle metodiky vypracované v projektu 
Metodika IPN bylo dvoukolové, zahrnovalo zpracování písemných zpráv, benchmarking, 
uživatelskou anketu a prezenční hodnocení odborným panelem a bylo zaměřené na 
výsledky za období 2010–2014 a projekt na následující období 2016–2022. Výsledky 
hodnocení byly podkladem pro jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) o dalším financování a na jejich základě byl připraven projekt pro aktualizaci 
Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro 
léta 2016 až 2022 (www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-
infrastruktur-pro-vyzkum). Díky zařazení výzkumné infrastruktury ČSDA do tohoto 
strategického dokumentu vládní politiky pak MŠMT přidělilo projektu podporu na 
období 2016–2019 s předpokladem pokračování podpory v letech 2020–2022. 
 
Datová knihovna ČSDA 
ČSDA vytváří, udržuje a rozvíjí vlastní knihovnu digitálních dat, která v roce 2015 
obsahovala data ze 741 sociálněvědních výzkumných projektů. Větší část tvoří primární 
data z šetření určená pro statistickou analýzu. Dále jsou zde digitalizované tabulky 
agregovaných dat z historických výzkumů, přepisy rozhovorů z kvalitativních výzkumů 
a další druhy digitálních objektů vzniklé při výzkumech. Ke všem datovým souborům je 
vytvořena podrobná dokumentace ve standardizovaném formátu. 
 
Získávání a zpracování dat pro archivaci a zpřístupnění 
ČSDA aktivně vyhledává a získává data pro zpřístupnění v datové knihovně. V ČR dosud 
nejsou zavedeny principy otevřeného přístupu k datům z veřejných zdrojů. Archivace je 
tak založena především na dobrovolné spolupráci výzkumníků a ČSDA proto musí 
investovat velké úsilí do získávání dat a následně do jejich zpracování pro účely dalšího 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
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analytického využití. V roce 2015 bylo nově archivováno a zpřístupněno 28 datových 
souborů. 
 
Dlouhodobé uchování dat 
Systém zabezpečení, archivace dat a uspořádání archivu vychází z modelu Otevřeného 
archivačního a informačního systému (OAIS) a dalších relevantních standardů 
digitálních archivů. Jedná se o kontinuální proces nastavený s ohledem na (a) změny 
digitálních formátů, technologií a výzkumných metod a (b) další použití dat ve výzkumu 
v kontextu ostatních datových zdrojů a návaznosti procesů výzkumu. 
 
Zpřístupnění dat 
ČSDA poskytuje datové soubory pro účely nekomerčního výzkumu a výuky. Datové 
služby směřují k naplňování Principů a doporučení OECD pro přístup k výzkumným 
datům z veřejného financování (www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf). Hlavní 
přístup je přes internet ve speciálním softwarovém systému Nesstar, který umožňuje 
procházení a vyhledávání v datovém katalogu, analýzu dat přes internet, úpravy 
datových souborů a jejich stahování v různých formátech. Část služeb je přístupná bez 
registrace, stahování a analýza dat je možná s registrací a souhlasem s podmínkami pro 
používání dat. 
 

Obrázek 3.12.2.1 – Internetový systém NESSTAR pro přístup do datové knihovny 

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

  

http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf
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Tabulka 3.12.2.1 – Počty uživatelů internetového systému datových služeb ČSDA  

Počet návštěvníků systému Nesstar pro poskytování dat 8962 
(unikátní IP adresy) 

Počet registrovaných uživatelů datových služeb ČSDA 2210 
(267 nových registrací, 148 zrušených) 

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

Tabulka 3.12.2.2 – Počty uživatelů dle účelu využití dat a sektoru; domácí vs. 
zahraniční 

  podíl v % 
Účel využití dat 
akademický výzkum  14 
výuka  7 
studium  68 
výzkum pro stát nebo veř. sektor  2 
ostatní  9 
Sektor 
VŠ  89,2 
výzkumné organizace  3,0 
veřejný sektor  3,1 
soukromý sektor  1,0 
jiné/nezařazeno  3,7 
Domácí a zahraniční uživatelé 
domácí  90,9 
zahraniční  9,1 

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

Tabulka 3.12.2.3 – Instituce využívající ČSDA 

Počet institucí, které mají v ČSDA registrované 
uživatele 

 221 

Počet institucí, které mají uložena data v ČSDA  17 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Podpora využívání datových služeb a sekundární analýzy dat 
Poskytování dat doplňují aktivity směřované k uživatelské komunitě s následujícími cíli: 
(1) podpora využívání sekundární analýzy dat ve výzkumu, šíření znalostí a podpora 
využívání dostupných datových zdrojů; (2) podpora sdílení dat mezi výzkumnými týmy 
a mezinárodní výměny dat; (3) kultivace metod tvorby databází a práce s daty s ohledem 
na sdílení dat; (4) znalost a využívání datových služeb ČSDA a jeho systémů. Tyto 
podpůrné aktivity v roce 2015 zahrnovaly následující: 

• publikace on-line informačních, výukových a instruktážních materiálů; 
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• vydávání recenzovaného časopisu Data a výzkum – SDA Info (dav.soc.cas.cz); 
• konference, semináře, vedení kurzů, prezentace – v rámci projektu v roce 2015: 

- informační den ČSDA: „Cesty k datům“. 2. 11. 2015, Fakulta veřejné politiky 
Slezské univerzity v Opavě; 

- prezentace ČSDA, CESSDA a ISSP na 12. konferenci Evropské sociologické 
asociace v Praze 25. – 28. 8. 2015: stánek s info materiály, demonstrace 
datových služeb ČSDA a CESSDA, 3 postery; 

- spoluorganizace workshopu Semináře o digitálních zdrojích a službách 
ve společenských a humanitních vědách (WDH2015, hl. organizátor 
LINDAT/CLARIN ve spolupráci s ČSDA a Radou VI MŠMT); 

- organizace workshopu o měření autoritářské škály v ČR, analýze a výsledcích 
měření; 

- 11 vystoupení na konferencích, workshopech a dalších událostech v oblasti 
datových služeb a metodologického výzkumu; 

- účast ve výukových programech univerzit: 4 členové týmu učí 5 kurzů 
zaměřených na využívání výzkumné infrastruktury, podporu sekundárních 
dat a analýzu dat na FSV UK a FHS UK; 

- 2 zvané přednášky a semináře o datových službách pro studenty FF UPOL a 
PřF UK; 

- 1 tisková konference o dostupných datech o migraci, 1 prezentace na 
workshopu o migraci v Parlamentu ČR, 3 veřejné přednášky v rámci Týdne 
Vědy a techniky, 1 veřejná přednáška v Městské knihovně v Praze; 

- 2 informační články o datových službách v odborných časopisech. 
 
CESSDA a další mezinárodní spolupráce 
ČSDA je národním uzlem a servisní organizací CESSDA. Konsorcium evropských 
sociálněvědních datových archivů CESSDA (www.cessda.net) vzniklo v rámci budování 
velkých evropských výzkumných infrastruktur v tzv. procesu ESFRI 
(viz ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri) za účelem realizace 
projektu, který na základě propojení národních datových archivů vytvoří jednotný 
evropský systém sociálněvědních datových služeb. Jsou zaváděny společné standardy, 
technologie a nástroje a bude vytvořen centrální internetový portál pro přístup k datům 
a službám. Součástí je též např. tvorba databází výzkumných nástrojů, nástrojů 
pro harmonizaci dat pro mezinárodní komparaci, tvorba a správa mezinárodních 
databází a výukové programy. Podmínkou zapojení do CESSDA jsou národní datové 
služby požadované úrovně a příspěvek ke společným aktivitám. 
  

http://dav.soc.cas.cz/
http://www.cessda.net/
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
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Obrázek 3.12.2.2 – Členové konsorcia 
CESSDA v roce 2015 

Členové: Belgie, ČR, Dánsko, Finsko, Francie, 
Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, 
Raskousko, Řecko, Slovinsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Velká Británie. Pozorovatel: 
Slovensko. 
Zdroj: Consortium of European Social Science 
Data Archives (CESSDA) 
 
Consortium of European Social Science 
Data Archives (CESSDA) se sídlem 
v Norsku bylo založeno v červnu 2013. 
Infrastruktura je tvořena mezinárodním 

konsorciem CESSDA a společností CESSDA AS, založenou norským ministerstvem pro 
vzdělávání a výzkum. Nyní má 15 plných členů a Slovensko má statut člena 
pozorovatele. V roce 2015 se stali členem Belgie a Řecko. Roční příjem z poplatků v roce 
2015 činil 1900 tis. eur. ČSDA se podílí na aktivitách organizace a interních projektech, 
účastní se činnosti CESSDA Service Providers Forum a různých pracovních skupin. ČSDA 
též vedl pracovní skupinu CESSDA o externí spolupráci. Doc. Dana Hamplová, Ph.D., ze 
SOÚ AV ČR, v.v.i., se stala členkou Board of Directors a podílí se na řízení CESSDA AS. 

• 15. 1. 2015 ČSDA organizoval zasedání řídícího orgánu CESSDA General 
Assembly v Praze. 

V roce 2015 byly zahájeny 2 projekty programu Horizon 2020 s účastí ČSDA, který se 
účastní jako „linked third party“ navázaný na CESSDA AS (hlavní partneři – členové 
výzkumné infrastruktury mají tento status): 

• SERISS – Synergie evropských výzkumných infrastruktur v sociálních vědách 
(INFRADEV-4; 2015–2019; celkový rozpočet: 8,5 mil. eur/CESSDA: 2 mil. 
eur/ČSDA: 105 tis. eur), který je projektem spolupráce 6 velkých evropských 
výzkumných infrastruktur: ESS-survey, CESSDA, SHARE, Gender and Generation 
Programme, European Value Study and WageIndicator websites, 

• CESSDA-SaW (INFRADEV-3; 2015–2017; celkový rozpočet: 2,5 mil. eur/ČSDA: 
83,9 tis. eur): Posílení a rozšíření evropské infrastruktury sociálněvědních 
datových archivů. 

Účast v projektu SERISS je prestižní s pouze 5 organizacemi reprezentujícími CESSDA. 
  
ČSDA je dále členem Mezinárodní federace datových organizací IFDO (www.ifdo.org), 
členem středoevropské sítě REGIO a spolupracuje v Mezinárodním programu sociálního 
výzkumu ISSP (www.issp.org). Členové týmu se v souvislosti s posláním ČSDA podílí na 
dvou národních projektech, které zprostředkovávají zapojení ČR do Mezinárodního 
programu sociálního výzkumu ISSP. Vedoucí ČSDA je českým koordinátorem programu, 
členem ISSP General Assembly, v r. 2015 byl český tým členem pracovních 

http://www.ifdo.org/
http://www.issp.org/
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skupin Drafting Group on ISSP 2015 Work Orientations a Drafting Group on ISSP 2017 
Religion a vedl pracovní skupinu ISSP Translation Group.  
 
Technologický rozvoj 
Hlavní charakteristiky technologického zázemí: Management databázového systému pro 
archivaci, dlouhodobé uchování a distribuci. Otevřený archivační a informační systém 
OAIS jako referenční model (v hlavních principech). Metadata plně v mezinárodním 
standardu DDI. Softwarový systém Nesstar pro tvorbu, organizaci a publikaci datového 
katalogu na webu, data management a distribuci dat. Digitální knihovna DSpace pro 
archivaci a uspořádání souvisejících materiálů. Systém kontroly přístupu. Propojitelnost 
datového katalogu na služby CESSDA přes OAI-PHM protokol umožňující předávání 
metadat do centrálního katalogu. 
Rozvoj v roce 2015: 

• zaslání aplikace o certifikaci důvěryhodného digitálního archivu Data Seal of 
Approval (datasealofapproval.org/en/), 

• implementace systému trvalých identifikátorů DOI, 
• nový systém administrace uživatelů, 
• zdokonalený registrační proces a systém pro přístup do archivu, 
• zavedení nové 64bitové verze datového katalogu Nesstar (zlepšení uživatelského 

komfortu, stability a rychlosti), 
• pořízení hardware pro dlouhodobou archivaci a zdokonalení systému zálohování, 
• obnova tří starých PC na pracovišti archivu. 

Technologický rozvoj bude dále řešen s využitím technologické výměny a vývoje 
technologií v rámci CESSDA. ČSDA je aktivně zapojen do vývoje technologií CESSDA. 
Velká infrastruktura CESSDA má zpracovaný obecný výhled úkolů v oblastech: 
(1) koordinace, (2) technologický rozvoj a přístup k datům, (3) integrace v rámci 
distribuované infrastruktury, (4) externí spolupráce, (5) výukové programy a zařízení. 
 

3.12.3 Evropský sociální výzkum (ESS – European Social Survey)  
 
European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný program, jehož cílem je přinést 
data umožňující porozumět moderním evropským společnostem a změnám, které v nich 
probíhají. ESS patří mezi přední projekty Evropského výzkumného prostoru. V roce 
2001 byl iniciován na půdě Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation). 
V roce 2005 získal jako první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s českou 
účastí Descartovu cenu udělovanou Evropskou komisí. Od listopadu 2013 jej na základě 
rozhodnutí Evropské komise spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS-ERIC, 
založené Velkou Británií jako hostitelskou zemí, Belgií, Bulharskem, Českou republikou, 
Estonskem, Finskem, Francií, Irskem, Kyprem, Litvou, Německem, Nizozemskem, 
Norskem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Slovinskem, Španělskem, Švédskem 
a Švýcarskem. Pozorovatelské země jsou Norsko a Švýcarsko. 
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Náplní ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních výzkumů hodnot, 
postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních charakteristik populací 
evropských zemí. Výzkumná šetření probíhají každé dva roky. Vysoce kvalitní data 
z výzkumných šetření ESS jsou od počátku v režimu „open access“, uživatelé je mohou 
po registraci volně a pohodlně stahovat na webových stránkách datového archivu 
Norwegian Social Sciences Data Service.  
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., stál u zrodu projektu ESS v roce 2001. Od té doby se 
podílel na realizaci prvního, druhého, čtvrtého a pátého kola sběru dat pro tento projekt. 
V každém kole sběru dat jsou v České republice dotazováni respondenti ve věku od 15 
let, kteří jsou vybráni pravděpodobnostní metodou. 
 
Hlavní přínosy ESS: 

- opakovaný (longitudinální) a vysoce standardizovaný mezinárodní komparativní 
výzkum – umožňuje sledování postojů v čase a napříč evropskými státy, 

- vysoké požadavky na kvalitu dat, výzkum napravuje metodologické chyby, které 
se dlouhodobě a opakovaně objevují v mezinárodních sociálních šetřeních, 

- snadný přístup širokého okruhu vědců, vyučujících i studentů ke kvalitním datům 
– ESS zvyšuje laťku odborných prací v sociálních vědách, 

- zaznamenávání významných mediálních událostí v průběhu sběru dat slouží pro 
zachycení kontextu na národní úrovni a usnadňuje interpretaci výsledků.  

 
Tabulka 3.12.3.1 – Země participující ve výzkumném programu ESS 
Vlna a rok 
šetření 
/ země 

R1 
(2002) 

R2 
(2004) 

R3 
(2006) 

R4 
(2008) 

R5 
(2010) 

R6 
(2012) 

R7 
(2014) 

Belgie ● ● ● ● ● ● ● 
Británie ● ● ● ● ● ● ● 
Bulharsko    ● ● ● ●  
Česká 
republika  

● ●  ● ● ● ● 

Dánsko ● ● ● ● ● ● ● 
Estonsko  ● ● ● ● ● ● 
Finsko ● ● ● ● ● ● ● 
Francie ● ● ● ● ● ● ● 
Chorvatsko    ● ●   
Německo ● ● ● ● ● ● ● 
Maďarsko ● ● ● ● ● ● ● 
Island  ●    ●  
Irsko ● ● ● ● ● ● ● 
Izrael ●   ● ● ● ● 
Itálie ● ●      
Kosovo      ●  
Kypr   ● ● ● ●  
Litva    ● ● ● ● 
Lotyšsko   ● ●   ● 
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Lucembursko  ● ●      
Nizozemsko ● ● ● ● ● ● ● 
Norsko ● ● ● ● ● ● ● 
Polsko ● ● ● ● ● ● ● 
Portugalsko ● ● ● ● ● ● ● 
Rakousko ● ● ● ● ● ● ● 
Rumunsko   ● ●    
Rusko   ● ● ● ●  
Řecko ● ●  ● ● ●  
Slovensko  ● ● ● ● ● ● 
Slovinsko ● ● ● ● ● ● ● 
Španělsko ● ● ● ● ● ● ● 
Švédsko ● ● ● ● ● ● ● 
Švýcarsko ● ● ● ● ● ● ● 
Turecko  ●  ●    
Ukrajina  ● ● ● ●   
Celkem 22 26 25 31 28 27 23 
Zdroj: European Social Survey 
 
Pravidelná témata opakující se v každém šetření ESS: 

- postoje k demokracii (spokojenost s demokracií, legitimita demokracie, důvěra 
v instituce, politická orientace…), 

- zapojení se do politiky (zájem o politiku, politická participace, volební chování…), 
- sociální a politické orientace (individualizace, viktimizace, postmaterialismus…), 
- využívání médií a komunikace, sociálněpolitické identity (národní identita, 

etnocentrismus, xenofobie, patriotismus…),  
- sociodemografické a sociostrukturální charakteristiky populací. 

 
Specializovaná témata zařazená jednorázově do výzkumů ESS1 až ESS7: 

- Občanství, občanská angažovanost a demokracie 
- Imigrace (postoje k imigraci) 
- Ekonomická morálka 
- Vyhledávání zdravotní péče 
- Rodina, práce a blahobyt 
- Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu 
- Časování života: organizace životní dráhy v Evropě 
- Zkušenosti s ageismem a jeho vyjádření 
- Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě 
- Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese 
- Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza 
- Osobní a sociální blahobyt 
- Jak Evropané rozumí demokracii a jak ji hodnotí 
- Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty 
- Postoje k přistěhovalcům a jejich předkům 
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Témata připravovaná pro výzkum ESS8: 
- Postoje veřejnosti ke klimatickým změnám, energetické bezpečnosti 

a energetickým preferencím 
- Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě: solidarity pod tlakem 

 
Důležité odkazy 
Domovská stránka projektu: www.europeansocialsurvey.org 
Přímý přístup k datům: ess.nsd.uib.no 
ESS Findings (základní výsledky): 
www.europeansocialsurvey.org/essresources/findings.html 
EduNet (on-line výuka): essedunet.nsd.uib.no 
 

3.12.4 Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., – veřejně přístupná specializovaná knihovna 
 
Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., poskytuje výpůjční, bibliograficko-informační 
a reprografické služby zaměstnancům ústavu, registrovaným čtenářům a dalším 
návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. V roce 2015 knihovnu navštívilo celkem 3025 
uživatelů. 
 
Graf 3.12.4.1 – Struktura knihovního fondu podle jazyků 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
V on-line katalogu bylo ke konci roku k dispozici 28 902 knihovních jednotek. Přírůstek 
knihovny byl za rok 2015 1067 knihovních jednotek. Katalogizační záznamy Knihovny 
SOÚ jsou součástí souborných katalogů Caslin, Jednotné informační brány a Souborného 
katalogu knihoven Akademie věd. 
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Graf 3.12.4.2 – Nárůst knihovního fondu za posledních pět let 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
V roce 2015 se uskutečnilo 4207 absenčních a prezenčních výpůjček. Knihovna poskytla 
také 202 meziknihovních výpůjček. 
 
Graf 3.12.4.3 – Struktura výpůjček 2015 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Graf 3.12.4.4 – Výpůjčky v jednotlivých měsících 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Knihovna zajišťuje přístup do plnotextových on-line databází EBSCO, JSTOR, PROQUEST, 
Emerald a SAGE Sociology a od tohoto roku nově také SAGE Urban Studies & Planning. 
Zároveň zpřístupňuje bibliografické a citační databáze Web of Knowledge a SCOPUS. 
Knihovna soustavně rozšiřuje u svých uživatelů informovanost o možnostech využití 
souborných katalogů a elektronických on-line zdrojů. 
 

3.12.5 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 
 
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást 
Ministerstva informací začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného 
mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce (IVVM) 
z Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu AV ČR. 
CVVM je tvořeno 14 stálými zaměstnanci, jejichž specializace pokrývají potřeby 
provádění kompletního výzkumu veřejného mínění a sociologického výzkumu. 
Disponuje vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozsah o zhruba 400 tazatelích a rozložení 
dovolují provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření. 
Členové oddělení řeší obecně teoretické i metodologické otázky související s veřejným 
míněním a jeho zkoumáním, v rámci svých specializací se jednotliví odborní a vědečtí 
pracovníci zabývají veřejným míněním jako společenským jevem. Kromě další odborné 
činnosti také přednášejí například na Filozofické fakultě nebo Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze. 
Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách cvvm.soc.cas.cz, kde 
jsou zveřejňovány tiskové zprávy z pravidelných výzkumů a články časopisu Naše 
společnost. Archiv tiskových zpráv, dostupný on-line, sahá do roku 2002, na aktuální 
informace jsou registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem. V roce 2015 činil počet 
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unikátních návštěvníků webových stránek měsíčně v průměru 4231. Celkový počet 
přístupů těchto návštěvníků na stránky CVVM v roce 2015 dosáhnul hodnoty 89 949, 
což v průměru odpovídá cca 246 návštěvám za den. 
 
Výzkumný projekt Naše společnost 
Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci bylo 
v průběhu roku 2015 realizováno 10 dotazníkových šetření. Jedná se o kontinuální 
průzkum veřejného mínění v České republice, který je jako replikační výzkumný projekt 
prováděn na reprezentativním vzorku české populace od 15 let. V roce 2015 se každé 
vlny šetření účastnilo minimálně 994 respondentů, kteří byli vybráni kvótní výběrovou 
procedurou a dotazováni spolupracovníky z vlastní školené tazatelské sítě CVVM. 
Podrobnější specifikace jednotlivých vln výzkumu Naše společnost je v tabulce 3.12.5.1. 
Obsahově je projekt Naše společnost založen na dlouhodobé výzkumné koncepci, která 
specifikuje tematické okruhy, dílčí témata i jednotlivé otázky, včetně různé periodicity 
jejich opakovaného zkoumání. Omnibusová podoba dotazníku umožnila i během roku 
2015 pokrýt velkou šíři námětů a do šetření proto byla pravidelně zařazována politická, 
ekonomická i další obecně společenská témata. Z hlediska periodicity byly využívány jak 
opakované otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, tak náměty nové, 
reagující na aktuální společenské dění. 
 
Tabulka 3.12.5.1 – Výzkumy projektu Naše společnost v roce 2015 a jejich výstupy 

Měsíc Výzkum 
Počet 

respondentů 
Počet znaků 

(proměnných) 
v dotazníku 

Počet 
výzkumných 

zpráv 

Tiskové 
konference 

Leden NS 1501 1 027 218 16  
Únor NS 1502 1 069 220 18  
Březen NS 1503 1 049 222 12  
Duben NS 1504 1 016 213 11  
Květen NS 1505 1 043 217 13  
Červen NS 1506 1 022 163 12  
Září NS 1509 994 272 18 1 
Říjen NS 1510 1 045 202 15  
Listopad NS 1511 1 054 172 11  
Prosinec NS 1512 1 054 222 15  

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Souhrn témat zpracovaných v roce 2015 v rámci výzkumného projektu Naše 
společnost  
Politická: volby a strany, instituce a politici, hodnocení politické situace, mezinárodní 
vztahy, demokracie, občanská společnost aj. 
Ekonomická: práce, příjmy, životní úroveň, ekonomický vývoj, hospodářská politika, 
sociální politika aj. 
Ostatní: zdraví, negativní jevy, bezpečnost, vztahy a životní postoje, ekologie aj. 
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Díky svému tematicky rozsáhlému, dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru 
je vědecký projekt zkoumání veřejného mínění Naše společnost v České republice 
ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným materiálem pravidelně využívaným odbornou 
veřejností, studenty nebo žurnalisty. 
CVVM se v roce 2015 i nadále podílelo na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum 
veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG). 
 
Prezentace výsledků 
CVVM v roce 2015 pokračovalo v pravidelné prezentaci výsledků projektu Naše 
společnost formou krátkých výzkumných zpráv (tiskových informací) určených širší 
odborné veřejnosti a médiím (viz tabulku 3.12.5.1). Těchto zpráv bylo vydáno celkem 
141, což znamená v průměru 14 zpráv z jednoho výzkumu. Jednotlivé zprávy mají 
v průměru 5,5 strany na jednu tiskovou zprávu, za rok 2015 tak představují tištěné 
výstupy cca 772 stran. 
V rámci prezentace výsledků projektu Naše společnost byla uspořádána tisková 
konference Pivo v české společnosti v roce 2015 (24. 11. 2015). Tisková konference 
Českého svazu pivovarů a sladoven a Centra pro výzkum veřejného mínění 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha (Jiří Vinopal). 
  
Široké veřejnosti je k dispozici Archiv CVVM obsahující tiskové zprávy výzkumného 
projektu Naše společnost od roku 2001 a také archiv závěrečných zpráv z výzkumů 
Ústavu pro výzkum veřejného mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až do 
roku 2000. Kopie jsou veřejně přístupné v knihovně Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 
a v Národní knihovně České republiky. 
I v roce 2015 byl archiv výzkumných materiálů CVVM využíván externími zájemci 
o různá témata. Pracovníci CVVM pro ně na základě žádosti připravili řadu souhrnných 
rešerší z aktuálních i dříve realizovaných průzkumů obsahujících informace o stavu a 
vývoji postojů české veřejnosti k daným tématům (viz tabulku 3.12.5.2). 
 
Tabulka 3.12.5.2 – Rešerše výzkumných materiálů z projektu Naše společnost 
zpracované v roce 2015 
Požadované téma Zadavatel 
důvěra ve vládu, veřejné instituce, lékaře a 
ministerstvo zdravotnictví PEF CZU Praha 

vietnamská komunita student 
cizinci FF UPOL 
cizinci UHK 
tradiční česká kuchyně FF UPOL 
prestiž povolání PedF UK 
sudetští Němci dokumentarista 
spokojenost s politickou situací studentka MU Brno 
elektronické volby KPES FF UPOL 
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volební preference, důvěra politikům MU 
prestiž povolání student 
práva homosexuálů MF Dnes 
vztah k ruské menšině na území ČR student 
subjektivní pocit sociální distance MPSV – Odbor sociálního začleňování 

školství, volný čas, hodnocení vybraných oblastí student 
hodnota významu práce SOÚ AV ČR, v.v.i. 
1968/1948/Jan Hus/Karel IV. FF UPOL 
prestiž povolání novinář 
politické strany a postoje k nim student 
různé výzkumné zprávy z let 1971 až 1987 britský historik 
stav vodních poměrů Spolek Aquarius – Vodnář, SAV 
práce/nezaměstnanost student 
tolerance k vybraným skupinám obyvatel časopis Instinkt 
postoje české populace k náboženství a k bibli student 
rozdělení Československa profesor – Northwestern University 
technická zpráva ke Kvalitě pracovního života student 
termíny sběru dat u výzkumů z roku 1990 student 
rodina a role redaktorka 
pivo redaktorka 

data z června 
Technická univerzita v Liberci, 
katedra geografie  

školství, prestiž povolání učitele Lidové noviny  
uprchlická krize Embassy of the United States 
životní podmínky ve střední Evropě student 
svátky novinář 
jak lidé v ČR věří, že mohou ovlivnit politiku ČRo 
dotaz na prestiž povolání MF Dnes 
podklady pro Bc práci – data IVVM za 90. léta, 
vztah k cizincům v Čechách 

student – Masarykova univerzita, 
Fakulta sociálních studií 

Kvalita pracovního života (2014) a Pracovníci 
50+ (2009) studentka – podklady pro DP 

jednobarevná vláda, jedna strana, centralizace MF Dnes 
chudoba SOÚ AV ČR, v.v.i. 
prestiž povolání MF Dnes 
preference institucí a důvěra vůči nim za roky 
1990–2015 

Harvard Business School, University 
of Munich 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Primární datové soubory z výzkumů jsou společně s těmi z předchozích let pro 
nekomerční využití volně dostupné v Českém sociálněvědním datovém archivu SOÚ 
AV ČR, v.v.i., na stránkách archiv.soc.cas.cz. 
 
  

http://archiv.soc.cas.cz/
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Další výzkumná činnost 
Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost řešilo CVVM v roce 2015 také 
následující grantové projekty: projekt „Význam diferencí mezi skupinami 
v diskurzivních procesech veřejného mínění“ a projekt „Aplikace filozofické 
hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity“ (obojí financované GA ČR), 
projekt „Proměny kvality pracovního života“ ve spolupráci s Výzkumným ústavem 
bezpečnosti práce (financovaný TA ČR), projekt „Sociální komunikace a budování 
důvěry v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva 
a radioaktivních odpadů“ (financovaný TA ČR), a členem týmu bylo i v projektu 
„Building a Platform for Enhanced Societal Research Related to Nuclear Energy in 
Central and Eastern Europe“ (EU 7. FP). Prostřednictvím těchto projektů se CVVM jako 
celek i jeho jednotliví pracovníci a pracovnice zapojili na jedné straně do projektů 
základního badatelského výzkumu, na druhé straně také do projektů aplikovaného 
výzkumu, včetně těch realizovaných v rámci komerční činnosti. 
 
Tabulka 3.12.5.3 – Další výzkumy realizované CVVM v roce 2015 

Měsíc Téma výzkumu Zadavatel Typ 
březen Aktér 2015 Katedra sociologie, 

FF UK 
Zakázka 

březen Neplatné hlasy ve volbách Katedra politologie a 
evropských studií, 
Filozofická fakulta 
UPOL 

Zakázka 

květen Komunikace a důvěra 2015 Mgr. Martin 
Ďurďovič, Ph.D. 

Výzkumný 
projekt TA ČR 

květen Vyrovnání se s komunistickou 
minulostí 

Prof. Roman David, 
Lignan University, 
Hong Kong 

Zakázka 

červen Politická participace uživatelů 
sociálních sítí 

FSV UK Zakázka 

srpen–říjen „Generation What?“ Česká televize Zakázka 
září Aspen indexy Aspen Institute 

Prague 
Zakázka 

listopad Obraz ČSÚ u české veřejnosti  Český statistický 
úřad 

Zakázka 

listopad Veřejné mínění o kožešinové módě Svoboda zvířat Zakázka 
listopad–
prosinec 

Pořízení databáze 
sociálněgeografických ukazatelů 
reflektujících postoje obyvatelstva 
Česka 

Přírodovědecká 
fakulta UK 

Zakázka 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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Publikační aktivity 
 
Časopis Naše společnost 
CVVM vydává odborný recenzovaný časopis Naše společnost (ISSN 1214-438X), který 
je obsahově zaměřen zejména na problematiku veřejného mínění v České republice. 
V roce 2015 byla vydána dvě pravidelná čísla časopisu (13. ročník) – č. 1/2015 
a č. 2/2015, obě v nákladu 400 výtisků. Obě čísla byla následně po svém vydání 
distribuována do knihoven, na univerzitní pracoviště, na vybraná gymnázia, vědecké 
instituce, médiím, politickým institucím a soukromým zájemcům. (Elektronické verze 
článků jsou volně ke stažení na webových stránkách cvvm.soc.cas.cz.). 
 
Další publikace 
Pracovníci CVVM v roce 2015 realizovali nebo se podíleli na realizaci 5 statí 
v recenzovaném časopise zařazeném na seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
časopisů, 2 kapitol v odborné knize, 1 monografie, 2 certifikovaných metodik, 2 softwarů 
a 4 výzkumných zpráv. Rovněž přednesli 8 příspěvků na odborných konferencích a 11 
příspěvků na odborných seminářích a workshopech. 
 
Zástupcům médií i odborné veřejnosti byla prostřednictvím tiskové konference 
(Literární kavárna Knihkupectví Academia, 25. 6. 2015) rovněž představena monografie 
vydaná v roce 2014: Kunštát D., J. Červenka, M. Ďurďovič, P. Tabery, J. Vinopal. 2014. 25 
let české demokracie očima veřejnosti. Praha: Nakladatelství Academia. 301 s. ISBN 978-
80-200-2465-7. 
 
Vystoupení v médiích 
Výsledky průzkumů projektu Naše společnost byly i v roce 2015 pracovníky CVVM 
pravidelně prezentovány a komentovány ve všech druzích médií (viz Vybraná 
vystoupení v médiích a tabulku 3.12.5.4). 
Vybraná vystoupení v médiích: 

• Lepší život v Česku? ČT24, Události, komentáře, 28. 1. 2015 (Daniel Kunštát) 
• Češi mají lepší náladu. S demokracií je spokojeno 55 procent občanů. ČT1, 

Studio 6, 13. 3. 2015 (Jan Červenka) 
• ČSSD si volí vedení. ČT24, 14. 3. 2015 (Daniel Kunštát) 
• Jak moc nás při rozhodování ovlivňují průzkumy veřejného mínění? ČRo Plus, 

Trendy, 8. 4. 2015 (Martin Buchtík) 
• Blíží se systém dvou stran? Právo, 4. 5. 2015 (Daniel Kunštát) 
• Výzkum vrací velké firmy zpět do reality. Made in cz, 5. 5. 2015 (Martin Buchtík) 
• (Ne)bojíme se investic? Diskuse nad vztahem Čechů k jejich finančnímu majetku. 

Panelová diskuse, NN Investment Partners C.R., a.s., 8. 6. 2015 (Jan Červenka) 
• Sociolog: Čechy už politické hádky nezajímají, chtějí klid. Aktuálně.cz, rozhovor, 

28. 6. 2015 (Daniel Kunštát) 
• Seznamovací rituály významně ovlivňuje internet. ČRo Plus, Radiofórum, 

16. 7. 2015 (Martin Buchtík) 

http://www.cvvm.soc.cas.cz/
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• Zajímají se Češi o zahraniční dění? ČRo Plus, Trendy, 20. 7. 2015 (Jan Červenka) 
• Odpůrci běženců převažují. V průzkumech ale vedou i díky máslu a rumu. 

iDNES.cz, rozhovor, 27. 7. 2015 (Martin Buchtík) 
• Flüchtlinge: Tschechiens große Angst vor dem Unbekannten (Czechs great fear of 

the Unknown). Die presse (AT), rozhovor, 18. 8. 2015 (Martin Buchtík) 
• Postoj veřejného mínění k uprchlíkům. ČT24, Studio ČT24, 25. 9. 2015 (Martin 

Buchtík) 
• Pozor na rasismus na síti, hrozí tresty. Metro, rozhovor, 8. 10. 2015 (Martin 

Buchtík) 
• Postoje veřejnosti k uprchlíkům. ČRo Radiožurnál, Šedesát minut, 7. 10. 2015 

(Martin Buchtík) 
• Postoje veřejnosti k přijímání uprchlíků. ČT24, Události, komentáře, 8. 10. 2015 

(Martin Buchtík) 
• Dialog státu a církví. Senát, odborný seminář, 11. 11. 2015 (Jan Červenka) 
• Listopad 1989 očima české veřejnosti. ČRo Plus, Den v 60 minutách, 16. 11. 2015 

(Naděžda Čadová) 
• Listopad 1989. ČT24, Studio 6, 17. 11. 2015 (Paulína Tabery) 
• Pivo v české společnosti. ČT24, Ekonomika ČT24, 24. 11. 2015 (Jiří Vinopal) 
• Pivo zajímá české muže víc než politika. ČRo Dvojka, 28. 11. 2015 (Jiří Vinopal) 
• Česká veřejnost o státních svátcích. ČT1, Události, 2. 12. 2015 (Martin Buchtík) 
• Kožešinová, cirkusová a pokusná zvířata pohledem české veřejnosti. Senát, 

tisková konference, 8. 12. 2015 (Naděžda Čadová) 
• ČSSD versus ANO. Zbláznily se průzkumy? Právo, 22. 12. 2015 (Paulína Tabery) 
• Postoje veřejnosti k uprchlíkům. ČT 1, Události komentáře, 22. 12. 2015 (Martin 

Buchtík) 

Tabulka 3.12.5.4 – CVVM v médiích v roce 2015 

 
počet odkazů na CVVM v 

tisku 
počet odkazů na CVVM na 

webu 
leden 44 79 
únor 72 129 
březen 57 132 
duben 42 94 
květen 61 94 
červen 62 100 
červenec 51 94 
srpen 29 63 
září 37 58 
říjen 44 161 
listopad 59 123 
prosinec 50 83 
celkem 608 1 210 

Zdroj: Media Monitoring, NEWTON Media, a.s., Česká republika; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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3.12.6 Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC – gender a věda) 
 

Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC – gender 
a věda) je národním kontaktním bodem pro problematiku 
genderové rovnosti a genderového mainstreamingu 
v evropském výzkumu a Horizontu 2020 v České republice. 
Cílem NKC – gender a věda je přispívat k rozvoji genderové 
rovnosti ve vědě a výzkumu a ke zlepšení postavení žen 

a mladých lidí ve vědě. Provádí analýzy stavu genderové rovnosti ve vědě a výzkumu 
v ČR a monitoruje statistické zastoupení žen ve výzkumu. Spolupracuje na zavádění 
kulturní a institucionální změny pro genderovou rovnost v českých vysokoškolských 
a výzkumných institucích. Zvyšuje povědomí o genderové problematice ve vědě 
a zviditelňuje vědkyně a jejich práci. Prostřednictvím mentoringových programů 
motivuje mladé ženy ke vstupu do přírodních a technických věd a podporuje začínající 
vědkyně a vědce v rozvoji vědeckých kariér. Vydává samostatné odborné i popularizační 
publikace, přispívá do domácích i zahraničních odborných časopisů a vydává 
elektronický měsíčník newsletter, který je distribuován na více než 4 000 adres. NKC – 
gender a věda se aktivně zapojuje do mezinárodních sítí a projektů. Je členem evropské 
sítě mentoringových projektů eument-net, Evropské platformy žen ve vědě, cílené sítě 
COST gender, science, technology and environment (genderSTE, TN1201) a sítě 
AtGender. Členky týmu NKC-ŽV se zúčastňují připomínkovacích řízení a působí 
v poradních orgánech českých a evropských institucí v oblasti genderové rovnosti 
ve vědě. Koordinujeme Pracovní skupinu pro změnu a Klub NKC. 
 
Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2014 

Monitorovací zpráva představuje dostupná data v časových řadách 
od roku 2001. Zpráva za rok 2014 konstatuje, že trend zvyšování 
zastoupení mužů ve výzkumu pokračuje a že se zvyšuje horizontální 
segregace jak v oblasti sektorů provádění výzkumné práce, tak 
z hlediska oborů. V roce 2014 bylo zastoupení žen mezi výzkumníky 
nejnižší od roku 2001 a dostáhlo 27,2 %. V podnikatelském 
a vysokoškolském sektoru zastoupení žen mezi výzkumníky klesá 

stejně jako v technických, přírodních a humanitních vědách. Roste podíl žen mezi 
docenty a profesory, z velké části díky výraznému úbytku mužů s těmito akademickými 
hodnostmi. V čele institucí výzkumu a vývoje stálo v roce 2014 13 % žen, v širším vedení 
pak 23,3 % žen. V poradních a expertních komisích měly ženy 19,6% podíl. Ve všech 
fázích akademické dráhy najdeme genderové mzdové rozdíly v neprospěch žen. 
 
Konzultační a advokační aktivity 
V roce 2015 pokračovala spolupráce s institucemi státní správy. Díky spolupráci 
s Oddělením pro rovnost žen a mužů Úřadu vlády ČR byla do Vládní strategie pro 
rovnost žen a mužů v České republice zařazena problematika genderové rovnosti 
ve vědě a jde tak o první celostátní dokument, který se tímto tématem v ČR na 
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celonárodní úrovni zabývá. V roce 2015 došlo také k vypořádání připomínek 
k Juniorským grantům GA ČR, jehož byly členky NKC – gender a věda součástí. Změny 
juniorských grantů, které zlepšily situaci vědkyň a vědců rodičů, byly vládou schváleny 
na jaře roku 2015. NKC – gender a věda dále spolupracovalo s MŠMT na plnění Priorit 
a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů. Členky oddělení se účastnily zasedání 
a práce poradních a pracovních skupin. Na vyžádání byla vypracována řada podkladů 
pro Sekci pro vědu a výzkum Úřadu vlády ČR. Koncem roku 2015 pak NKC – gender a 
věda nastolilo téma řetězení pracovních úvazků a tzv. překážek v práci v kontextu 
výzkumu, kterému bude věnována pozornost v dalším roce. 
 
Kulturní a institucionální změna pro genderovou rovnost ve výzkumných 
a vysokoškolských organizacích 
V roce 2015 NKC – gender a věda poskytovalo podporu plánům genderové rovnosti 
ve výzkumných a vysokoškolských institucích a přímo se podílelo na jejich 
implementaci, a to prostřednictvím projektu TRIGGER a PEDICEV na Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze a prostřednictvím projektu EGERA v Ústavu výzkumu 
globální změny AV ČR (CzechGlobe) v Brně. Konzultace byly poskytnuty Technologické 
agentuře ČR, Univerzitě Karlově, Ústavu molekulární genetiky AV ČR a dalším. Veškeré 
informace naleznete na webových stránkách www.gendervh2020.cz. Byla ustavena 
Pracovní skupina pro změnu, která sdružuje osoby z výzkumných a VŠ institucí, které se 
aktivně podílejí na podpoře rovnosti žen a mužů na svých institucích. Účast ve skupině 
umožňuje síťování, předávání zkušeností a dobré praxe a rozvoj kompetencí díky 
nabízeným vzdělávacím aktivitám. 
 
Mentoringový program pro středoškolské studentky se zájmem o vysokoškolské 
studium technických a přírodních věd 
 

 V roce 2015 proběhl pátý ročník mentoringového 
programu pro středoškolačky, jehož cílem je podpořit 
dívky ve studiu vysokoškolských oborů technického 
zaměření a přispět tak ke genderové destereotypizaci 
těchto oborů. Pátý ročník absolvovalo 40 středoškolaček 
z 18 středních škol ze všech koutů republiky, nejvíce z 
okolí Ostravy a Olomouce, které spolupracovaly s 30 
mentorkami a v programu historicky prvním mentorem. 
Celkově vytvořily účastnice a účastník programu 11 
mentoringových dvojic a 11 skupin.  
  

http://www.gendervh2020.cz/
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Podrobná zpráva o průběhu pátého ročníku programu je zde: 
www.genderaveda.cz/files/zprava-z-projektu-2015.pdf. 
S účastnicemi pátého ročníku byla nafocena plakátová výstava, která byla tradičně 
vystavena v rámci Týdne vědy a techniky (1. – 15. 11. 2015) v Národní technické 
knihovně (www.tydenvedy.cz/sd/udalosti/kalendar/DOD/sociologicky-ustav-
praha.html). Zároveň byly účastnice minulých ročníků programu představeny 
plakátovou výstavou v rámci populárně-vědeckého festivalu Academia Film Olomouc 
(afo.cz/index.php?seo_url=doprovodny-program). 
 
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce 
V roce 2015 proběhl pilotní ročník mentoringového programu pro začínající vědkyně 
a vědce, jehož hlavním cílem je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek 
a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním si jejího 
směřování. Program pomáhá začínajícím vědkyním a vědcům identifikovat vlastní 
kariérní cíle a kroky, jak jich dosáhnout; usnadňuje orientaci ve vědeckém kariérním 
systému; zprostředkovává začínajícím vědkyním a vědcům důležité kontakty 
s „vrstevníky“ a se zkušenějšími vědkyněmi a vědci a rozšiřuje tak jejich profesní síť 
a možnosti uplatnění ve vědě; posiluje vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastnicemi 
a účastníky programu a v neposlední řadě podporuje sebevědomí začínajících vědkyň 
a vědců. Pilotního kola se zúčastnilo 56 mentees z různých vědeckých a výzkumných 
institucí v České republice, z toho 44 žen a 12 mužů. Byl také natočen video spot, v němž 
studentky, studenti a vyučující vysvětlují, v čem vidí přínosy mentoringu. Video najdete 
zde: www.youtube.com/watch?v=jbFnXtpuOps.  
 
Cena Milady Paulové 
Cena Milady Paulové, kterou udílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. si 
klade za cíl ocenit a zviditelnit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit 
ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu 
zvažují. Cena je určena významným vědeckým osobnostem za přínos rozvoji oboru.  

Cena Milady Paulové byla v roce 2015 udělena v oblasti 
výzkumu o fyzice (resp. astronomie, výzkumu o vesmíru, 
fyzice, optice a dalších příbuzných oborech), s cílem 
připomenout vynikající osobnost české fyziky, 
profesorku Adélu Kochanovskou (1907–1985), od jejíhož 
úmrtí letos uběhlo 30 let, i převratnou dizertační práci 
astronomky Cecilie Payne-Gaposchkin (1900–1979), 
která před 90 lety rozporovala dobové přesvědčení, že 
hvězdy jsou složeny z těžkých kovů, a dokázala, že jsou 
tvořeny z vodíku a hélia. Dne 1. 12. 2015 obdržela 
v Senátu ČR z rukou ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy Kateřiny Valachové Cenu Milady Paulové fyzička dr. Alice Valkárová. 
Rozhovory s nominovanými jsou k nalezení zde: www.genderaveda.cz/prectete-
si/rozhovory/fyzika 

http://www.genderaveda.cz/files/zprava-z-projektu-2015.pdf
http://www.tydenvedy.cz/sd/udalosti/kalendar/DOD/sociologicky-ustav-praha.html
http://www.tydenvedy.cz/sd/udalosti/kalendar/DOD/sociologicky-ustav-praha.html
http://afo.cz/index.php?seo_url=doprovodny-program
http://www.genderaveda.cz/prectete-si/rozhovory/fyzika
http://www.genderaveda.cz/prectete-si/rozhovory/fyzika
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Představování vědeckých osobností 

V  roce 2015 byl dokončen projekt rozhovorů nazvaný Odchody, 
který realizovala Kateřina Cidlinská. Projekt byl zakončen 
publikací knihy Změna trasy: o odchodech z vědy, která 
představuje příběhy odchodu z vědy 10 žen a 5 mužů, převážně 
z přírodovědných oborů, kteří opustili akademickou dráhu 
v posledních deseti letech, obvykle v doktorské či postdoktorské 
fázi. Rozhovory pokrývají témata jako motivace vstupu do vědy, 
motivace pro odchod, vztah k vědecké práci, hodnocení vědecké 

práce, současné profesní uplatnění, možnosti návratu na akademické pozice. 
 
Popularizace a komunikace vědy 
V roce 2015 se členky projektu účastnily nebo (spolu)pořádaly přednášky, diskuze, 
výstavy a další akce pro veřejnost, vystupovaly v médiích a účastnily se nebo iniciovaly 
veřejné diskuze. V rámci oslav Mezinárodního dne žen proběhla 9. 3. 2015 na 
Masarykově univerzitě v Brně diskuze Pohledné studentky vítány aneb propagace 
sexismem. 14.–19. 4. 2015 v rámci sekce Ženy a věda na Academia Film Olomouc (AFO) 
proběhly dvě diskuze (16. 4. 2015 Ženy a kariéra ve vědě a 18. 4. 2015 Sexismus na 
akademické půdě), výstava šestého ročníku mentoringového programu a byl uveden 
film Naturally Obssesed. Dne 8. 4. 2015 NKC – gender a věda uspořádalo workshop 
přední expertky na leadership Susan Madsen s podtitulem Propast mezi ženským 
a mužským sebevědomím, dne 20. 6. 2015 byla v rámci akce Kongresu žen uspořádána 
panelová diskuze s názvem Praha ne/bezpečná? Veřejný prostor a bezpečí. Cílem 
setkání bylo nastínit a diskutovat vliv veřejného prostoru na pocity bezpečí, které jsou 
podmíněny řadou charakteristik, včetně pohlaví.  

Noc vědkyň a vědců se koná pravidelně od roku 
2006. V roce 2015 bylo tématem přechylování 
ženských příjmení a vzbudilo velký zájem veřejnosti 
i médií. Diskuze proběhla 25. 9. 2015 za účasti 
lingvistky Jany Valdrové, novinářky Silvie Lauder 

a sportovního komentátora ČT Roberta Záruby. 

 V rámci Týdne vědy a techniky uspořádalo NKC – gender a 
věda dvě výstavy a workshop pro veřejnost. Vzhledem ke 
125. výročí založení AV ČR bylo hlavním tématem představení 
žen v historii vědy. Proběhla tak výstava V zapomnění: první 
ženy v naší vědě a dne 13. 11. 2015 se uskutečnil Edit-a-thon: 
ženy v minulosti vědy. Zaplň s námi bílá místa české Wikipedie! 
Cílem akce bylo zviditelnit vědkyně, které jsou ve veřejném 
prostoru často opomíjené, a přivést k editaci Wikipedie nové 
lidi, především ženy, které mezi editujícími chybí. 
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Popularizace a propagace témat, jimiž se NKC – gender a věda 
zabývá, probíhá také prostřednictvím elektronického měsíčníku 
newsletter – www.zenyaveda.cz/prectete-si/newsletter, který 
odebírají více než čtyři tisícovky osob, facebookové stránky 
www.facebook.com/NKCgenderaveda, Twitter účtu 
twitter.com/NKC_CZ, LinkedIn účtu a prostřednictvím kanálu 
Youtube na www.youtube.com/user/NKCzenyaveda. 
 
Členství a síťování NKC – gender a věda  
Členství v mezinárodních sítích a iniciativách: 
At Gender 
Evropská síť mentoringových projektů pro ženy ve vědě a výzkumu EUMENT-net 
Evropská platforma pro ženy a vědu (European Platform for Women and Science, EPWS) 
RINGS International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies  
 
Členství v českých a mezinárodních odborných a poradních orgánech 
Cidlinská, K. RINGS Network of Research Institutions of Advanced Gender Studies, od 
roku 2015, členka výkonného výboru. 
Linková, M. Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, od roku 2007, 
Evropská komise, členka. 
Linková, M. RN 24 Sociology of Science and Technology Network, European Sociological 
Association, členka. 
Linková, M. Rezortní koordinační skupina – VaV, od r. 2010, MŠMT, členka. 
Linková, M. Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, od  
r. 2006, Akademie věd ČR, členka. 
 

3.12.7 CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) 

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 
cejsh.icm.edu.pl) je společná bibliografická databáze zemí visegrádské čtyřky, jejímž 
cílem je prezentovat vědecké výsledky z humanitních a společenskovědních oborů 
dosažené v členských zemích V4 na celosvětové úrovni prostřednictvím společné 
internetové databáze. Projekt vznikl na základě společné deklarace předsedů akademií 
věd České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, přijaté v Praze dne 30. října 2003. 
Funkcí šéfredaktora CEJSH je na základě ustavující deklarace pověřován vždy zástupce 
Polské akademie věd.  

Akademie věd ČR do mezinárodní redakční rady nominuje vždy jednoho člena 
Akademické rady, v roce 2015 ji zastupoval prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Výkonná 
redakce CEJSH pro ČR působí od roku 2007 v Tiskovém a edičním oddělení 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

Kromě vydavatelů ze zakládajících zemí V4 se ke spolupráci postupně přidali vydavatelé 
z Bosny a Hercegoviny, Estonska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny. 

http://www.zenyaveda.cz/prectete-si/newsletter
http://www.facebook.com/NKCgenderaveda
https://twitter.com/NKC_CZ
https://www.linkedin.com/company/2705239?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1407323738948%2Ctas%3Agender%20science%2Cidx%3A1-2-2
http://www.youtube.com/user/NKCzenyaveda
http://cejsh.icm.edu.pl/
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Obrázek 3.12.7.1 — Webová stránka CEJSH a přístup k datům CEJSH 
prostřednictvím CEON (cejsh.icm.edu.pl) 

     
Zdroj: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of 
Warsaw 

K zásadnímu zlepšení technických parametrů CEJSH došlo po roce 2010, kdy bylo 
úložiště CEJSH po schválení předsedy akademií věd visegrádské skupiny začleněno do 
platformy YADDA (Polské softwarové platformy pro vytváření digitálních úložišť dat). 
Uložené záznamy jsou nyní dostupné nejen z původní webové stránky CEJSH 
cejsh.icm.edu.pl, ale také z polské digitální knihovny Centrum otwartej nauky 
(bibliotekanauki.ceon.pl/yadda, yadda.icm.edu.pl/yadda) (viz obr. 3.12.7.1). Vývoj 
a správu dat zajišťuje ICM UW (Mezioborové centrum pro matematické a počítačové 
modelování Varšavské univerzity), které poskytuje i technickou podporu uživatelům.  

Webové rozhraní CEJSH nabízí nástroje pro vyhledávání podle názvů článků, autorů, 
klíčových slov citací, názvů časopisů, ročníků či v jakémkoli poli. Kromě toho lze užívat 
nástroje pro procházení podle časopisů, klíčových slov či autorů a pro filtrování. Jejich 
nabídka je patrná z obrázků 3.12.7.1 a 3.12.7.2. 

Obrázek 3.12.7.2 — Ukázka nástrojů pro procházení a filtrování dat 
(cejsh.icm.edu.pl) 

    
Zdroj: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University 
of¨Warsaw 

http://cejsh.icm.edu.pl/
http://bibliotekanauki.ceon.pl/yadda/
http://yadda.icm.edu.pl/yadda
http://cejsh.icm.edu.pl/


100 
 

Každý záznam zahrnuje název článku v původním jazyce a v anglickém překladu, 
anglický abstrakt a klíčová slova, základní bibliografické údaje, kromě toho může 
obsahovat odkaz na plný text a další údaje, jako např. identifikátory publikace, abstrakty 
a klíčová slova v dalších jazycích, citace apod. Na webové stránce jsou tato data 
uspořádána do čtyř karet (obr. 3.12.7.3). 
 
Obrázek 3.12.7.3 — Ukázka záznamu článku (cejsh.icm.edu.pl) 

 
Zdroj: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of 
Warsaw 

Počet časopisů registrovaných v CEJSH významně narůstal zejména od listopadu 2011, 
kdy polské ministerstvo pro vědu a vysoké školství zařadilo CEJSH mezi 17 vybraných 
referenčních databází významných z hlediska hodnocení časopisů, a v roce 2015 přesáhl 
1000 titulů.   

Činnost české redakce CEJSH v roce 2015 

V roce 2015 byly uzavřeny smlouvy pro 14 nových časopisů vydávaných v ČR (Critical 
Housing Analysis, Časopis Slezského zemského muzea, Dvacáté století – The Twentieth 
Century, Historie – Otázky – Problémy, Littera Scripta, Politologická revue, Prager 
wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History 
Papers, Prague Papers on the History of International Relations, Pražské egyptologické 
studie, Studia Ethnologica Pragensia, Studia Hercynia, Studie z aplikované lingvistiky, 
Svět literatury – Časopis pro novodobé literatury, Slovo a smysl / Word & Sense). 
Celkový počet časopisů registrovaných v CEJSH přes českou redakci tak po odečtení 
časopisů zaniklých či těch, které ukončily spolupráci kvůli změně vydavatele apod., 
ke konci roku 2015 činil 67, z toho ve 32 případech se jedná o časopisy vydávané 
pracovišti AV ČR, zbývajících 35 časopisů vydávají univerzitní pracoviště nebo další 
subjekty. Přibývá českých časopisů, které databázi CEJSH využívají jako plnotextovou 
databázi a plné texty ukládají přímo v úložišti CEJSH; v roce 2015 stoupl jejich počet 
na 17.  
  

http://cejsh.icm.edu.pl/
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Obrázek 3.12.7.4 – Počet nově uzavřených smluv a celkový počet trvajících smluv 
pro české časopisy v letech 2004–2015 

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

Pokud jde o postupy zpracování metadat, v roce 2015 již naplno fungovalo zpracování 
pomocí programu DeskLight, který vyvinulo ICM Varšavské univerzity 
(ceon.pl/pl/oprogramowanie/yadda-main/desklight). Tímto postupem jsou 
zpracovávána především metadata z časopisů vydávaných mimo AV ČR, česká redakce 
CEJSH jim ve spolupráci s ICM zajišťovala technickou podporu. Během roku 2015 byl 
také dolaďován nový způsob konverze metadat z Digitální knihovny AV ČR; touto cestou 
jsou do CEJSH převáděna metadata z těch časopisů, které mají současně uzavřenu 
smlouvu s Knihovnou AV ČR, což jsou naopak převážně časopisy vydávané ústavy AV ČR.  

Celkový počet záznamů článků činil v roce 904; pokles oproti rokům 2013 a 2014 je dán 
jednak tím, že v uvedených dvou letech byly do databáze vkládány záznamy ze starších 
ročníků, jejichž zpracování pozdržela technická přestavba úložiště a webové stránky 
CEJSH  v letech 2010–2012. Druhou příčinou je to, že teprve na konci roku 2015 byla 
obnovena možnost konverze metadat z Digitální knihovny AV ČR. 
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Obrázek 3.12.7.5 – Počet nově vložených záznamů z českých časopisů v letech 
2004–2015 

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

Partnery české redakce CEJSH jsou vedle centra ICM Varšavské univerzity a Knihovny 
AV ČR, s nimiž redakce spolupracuje především při řešení technických otázek, kancelář 
šéfredaktora (Kórnik Library, PAN) a také SSČ AV ČR, v.v.i., s jehož právníky projednává 
dílčí úpravy uzavíraných smluv. 

Databáze CEJSH byla v březnu 2015 prezentována na semináři Elektronické informační 
zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře a informace o ní byla zařazena do 
stejnojmenné publikace AV ČR, formou posteru byla představena také na 
12. mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace v Praze v srpnu 2015. 

Využití databáze 

Návštěvnost stránek od spuštění webové stránky databáze CEJSH neustále narůstá, 
zvláště velký nárůst je patrný od jejího začlenění do platformy YADDA. Statistika 
přístupů ukazuje, že zatímco v prosinci 2012 se uskutečnilo v průměru kolem 900 
návštěv denně a bylo navštíveno přes 17 000 stránek, v prosinci roku 2015 už to bylo 
cca 6000 návštěv a 150 000 navštívených stránek denně. (obr. 3.12.7.6). 
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Obrázek 3.12.7.6 – Statistika přístupů k databázi CEJSH: průměrný počet návštěv 
za jeden den a průměrný počet navštívených stránek za jeden den (data vždy za 
měsíc prosinec v daném roce) (cejsh.icm.edu.pl/stats)  

 
Zdroj: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of 
Warsaw, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 

3.12.8 Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP 
 
ISSP (International Social Survey Programme) je dlouhodobý mezinárodní program 
výzkumných sociologických šetření, který byl zahájen v roce 1984. Z původních 
4 se do současnosti počet členských zemí postupně rozšířil na téměř 50. Každoročně je 
organizováno vzájemně srovnatelné dotazovací šetření na stanovené téma, témata se 
pravidelně opakují. Výzkumy ISSP tak kombinují mezinárodní a časovou perspektivu 
komparace a sledují vývoj postojů ve významných tematických oblastech 
(www.issp.org). 
Jedním z výstupů programu je celosvětově nejrozsáhlejší databáze mezinárodně 
srovnatelných dat z postojových šetření, která je veřejně přístupná pro účely 
nekomerčního výzkumu a výuky. Spojené mezinárodní soubory primárních dat jsou 
dostupné v mezinárodním archivu ISSP (GESIS, Německo, 
www.gesis.org/en/issp/home/). V Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA) 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (archiv.soc.cas.cz) jsou zpřístupněny kompletní 
české datové soubory. 
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Obrázek 3.12.8.1 – Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP 

 
Zdroj: ISSP a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
 
Česká republika v programu ISSP 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., od roku 1991 zajišťuje českou účast v ISSP a od roku 
1992 nepřetržitě realizuje jednotlivá šetření výzkumného programu v České republice 
(šetření ISSP 1992 bylo ještě provedeno jako československé). Reprezentativní šetření 
dospělé populace jsou založena na pravděpodobnostních metodách výběru a jsou 
organizována v rámci jednotlivých grantových projektů, které vedle sběru dat řeší 
vlastní výzkumná témata. SOÚ AV ČR, v.v.i., se také aktivně účastní organizace 
mezinárodního programu. V letech 2004–2007 byla Česká republika členem ISSP 
Steering Commitee a podílela se na vedení programu. Experti SOÚ AV ČR, v.v.i., 
se účastní činnosti řady pracovních skupin připravujících jednotlivé moduly výzkumu.  
V roce 2015 bylo realizováno šetření Pracovní orientace (ISSP 2015 Work Orientations 
IV) a česká data z modulu Občanství (ISSP 2014 Citizenship II) byla integrována do 
mezinárodní databáze ISSP. Členové týmu ze SOÚ AV ČR, v.v.i., se podíleli na činnosti 
pracovních skupin Drafting Group ISSP 2015 on Work Orientations, Drafting Group ISSP 
2018 on Religion a ISSP Translation Group. Doc. Hamplová ze SOÚ AV ČR, v.v.i., 
je vedoucí ISSP Translation Group. 
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Tabulka 3.12.8.1 – Témata a roky šetřených modulů ISSP 
Téma Rok šetření 
Role vlády 1985, 1990, 1996, 2006 (2016) 
Sociální sítě 1986 (2017) 
Sociální vztahy a systémy podpory 2001 
Sociální nerovnosti 1987, 1992, 1999, 2009 
Rodina a genderové role 1988, 1994, 2002, 2012 
Pracovní orientace 1989, 1997, 2005, 2015 
Náboženství 1991, 1998, 2008 (2018) 
Životní prostředí 1993, 2000, 2010 
Národní identita 1995, 2003, 2013 
Občanství 2004, 2014 
Volný čas a sport 2007 
Zdraví 2011 
Zdroj: ISSP, www.issp.org 
Poznámka: Česká republika se zúčastnila v letech zvýrazněných tučným písmem. Šetření v letech 
vyznačených kurzívou jsou v přípravě. Šetření ISSP v jednotlivých zemích mohou probíhat od 
podzimu předchozího roku do jara roku následujícího po roku stanoveném pro daný modul. 
Mezinárodní datové soubory jsou zpřístupňovány se zpožděním, přibližně druhý rok na jaře po 
roku daného modulu. 
 

3.12.9 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. Jsou 
distribuovány Tiskovým a edičním oddělením SOÚ AV ČR, v.v.i., a dalšími distribučními 
sítěmi. 
  

http://www.issp.org/
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4. PERSONÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

4.1 Personální zabezpečení výzkumné činnosti 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl při přepočtu fyzického počtu pracovníků na úvazek 
1,00 v roce 2015 v průměru 90,131 zaměstnanců. 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. Data jsou dále uváděna v průměrném přepočteném počtu na 1,00 úvazek, viz 
obrázek 4.1.1, tabulku 4.1.1 a tabulku 4.1.2. 
Z celkového počtu 90,13 pracovníků činil podíl atestovaných pracovníků dle Kariérního 
řádu 54,6 % (49,24 pracovníků) a podíl ostatních pracovníků činil 45,4 % (40,89 
pracovníků). Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje 
obrázek 4.1.1 a tabulka 4.1.1.  
 
Obrázek 4.1.1 – Struktura pracovníků dle kategorií v roce 2015

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: N = 90,13 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2015 při přepočtu 
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00) 
 
Pracovníci zařazení v kategoriích vědecký pracovník a odborný pracovník VaV se dle 
Kariérního řádu na základě atestačních řízení řadí do kvalifikačních stupňů. Kategorie 

                                                        
1
  Přepočet fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00 se vypočítal jako součet odpracovaných hodin za rok 2015 

dělený fondem pracovní doby (do tohoto počtu nejsou zahrnuty zaměstnankyně na MD/RD). 
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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 VaV. 

Tabulka 4.1.1 – Struktura zaměstnanců Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle 
dosaženého kvalifikačního stupně dle Kariérního řádu v roce 2015 

Kvalifikační stupeň počet % 
Atestovaní pracovníci  49,24 54,6 
5. Vedoucí vědecký pracovník 8,35 9,3 
4. Vědecký pracovník 9,65 10,7 
3b. Vědecký asistent 6,91 7,7 
3a. Postdoktorand 12,44 13,8 
2. Doktorand 11,89 13,2 
1. Odborný pracovník VaV  0,00 0,0 
Nepodléhající atestacím 40,89 45,4 
5. Odborný pracovník – VŠ  27,95 31,0 
4. Odborný pracovník – SŠ  4,16 4,6 
3. Technicko-hospodářský pracovník 7,80 8,7 
2. Dělnické profese 0,98 1,1 

Celkem 
90,13 100,0% 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: N = 90,13 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2015 při přepočtu 
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00) 
 
Z pohledu věkové struktury v průměrném přepočteném počtu pracovníků je SOÚ AV ČR, 
v.v.i., řazen mezi pracoviště s mladší věkovou strukturou. V SOÚ AV ČR, v.v.i., bylo v roce 
2015 68 % pracovníků mladších 40 let (17,4 % ve věku do 30 let, 50,6 % ve věku 31–40 
let), 18 % tvořili pracovníci ve věku 41–50 let, 8,5 % pracovníci ve věku 51–60 let 
a 5,5 % pracovníci starší 60 let. Věková struktura, viz tabulku 4.1.2, je sledována 
v průměrném přepočteném počtu pracovníků podle věku a pohlaví. 

Tabulka 4.1.2 – Věková struktura pracovníků podle věku a pohlaví, absolutní počty 
v roce 2015 

Věková 
struktura 

věk do 30 
let 

31–40 41–50 51–60 nad 60 let celkem 

muži 5,12 16,50 7,98 1,00 1,53 32,13 
ženy 10,54 29,15 8,23 6,63 3,45 58,00 
celkem 15,66 45,65 16,21 7,63 4,98 90,13 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: N = 90,13 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2015 při přepočtu 
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00) 
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Také z demografického pohledu, kdy neuvažujeme v průměrném přepočteném počtu 
pracovníků, ale použijeme statický pohled k 31. 12. 2015, tvoří pracovníci 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., mladou věkovou strukturu (uvádějí se počty 
fyzických osob bez ohledu na úvazek, uváděny jsou zde i pracovnice na mateřské 
a rodičovské dovolené). Z následujícího obrázku 4.1.2., který znázorňuje pracovníky 
a pracovnice po pětiletých věkových skupinách, je vidět, že výrazně větší podíl 
pracovníků tvořily ženy, a to 67,8 % (82 pracovnic), zatímco muži představovali 32,2 % 
(39 pracovníků). Největší zastoupení žen i mužů bylo ve věku 35–39 let (23 pracovnic 
a 9 pracovníků). Průměrný věk byl 37,71 let u žen a 39,36 let u mužů. 

Obrázek 4.1.2 – Pracovnice a pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., podle pohlaví a věku 
k 31. 12. 2015, absolutní četnosti 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Poznámka: N = 121 pracovníků a pracovnic (fyzický počet k 31. 12. 2015 včetně pracovnic na 
MD a RD) 
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5. HOSPODÁŘSKÉ POSTAVENÍ 
 
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 2015 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., provozoval hlavní činnost s rozpočtem 
118 166 tis. Kč. 
 
Obrázek 5.1.1 – Struktura financování hlavní činnosti v roce 2015 

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

Struktura financování činnosti SOÚ AV ČR, v.v.i., byla tvořena institucionální dotací od 
zřizovatele v celkové výši 36 604 tis. Kč, která se dále dělí dle charakteru na podporu VO 
– dlouhodobý koncepční rozvoj v celkové výši 33 931 tis. Kč a dotaci na činnost 
v celkové výši 2 673 tis. Kč. Dále strukturu financování tvoří dotace od tuzemských 
poskytovatelů projektů z ČR na řešení 20 projektů ve výši 45 644 tis. Kč. Dotace od 
zahraničních poskytovatelů (dotace z EU a Norských fondů) v celkové výši 7 368 tis. Kč 
byla čerpána na řešení 9 projektů. V roce 2015 byl čerpán Fond účelově určených 
prostředků – dotace z předchozích let ve výši 1 309 tis. Kč a ostatní výnosy v celkové 
výši 6 366 tis. Kč (prodej publikací, zakázky hlavní činnosti, odpisy, použití Sociálního 
fondu atd.). Dalším významným zdrojem v roce 2016 byly výnosy z konference ESA, 
kterou pořádal SOÚ ve dnech 25. – 28. 8. 2015. Celkové výnosy činily 20 875 tis. Kč, 
z toho 17 547 tis. Kč činily konferenční poplatky, 1 835 tis. Kč činily ostatní služby 
účastníkům (obědové balíčky, společenský večer), 750 tis. Kč poskytl Magistrát hl. m. 
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Prahy na podporu kongresového turismu, 331 tis. Kč činily výnosy od vystavovatelů 
a 412 tis. Kč ostatní výnosy. 
Investiční dotace v roce 2015 poskytnutá zřizovatelem AV ČR činila 3 173 tis. Kč na 
pokrytí stavebních prací v Areálu Jilská – Husova a na pořízení přístrojového vybavení. 
Projektová činnost SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v roce 2015 podpořena finančně 29 projekty 
s dotací v celkové výši 54 316 tis. Kč, což činí 46 % rozpočtu (dotace na řešení 
projektové činnosti je uvedena včetně kofinancování projektů z prostředků SOÚ/AV ČR). 
Projektová činnost byla dále finančně podpořena čerpáním FÚUP, tzn. účelovou dotací 
z roku 2014 ve výši 1 348 tis. Kč.  
Hlavními poskytovateli účelové dotace na řešení projektů v roce 2015 byly Grantová 
agentura ČR s poskytnutou dotací ve výši 31 532 tis. Kč na řešení 12 projektů 
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s dotací 11 822 tis. Kč na řešení 
5 projektů. Dále projektovou činnost podpořila Technologická agentura ČR ve výši 
2 290 tis. Kč na řešení 3 projektů. Evropská komise podpořila výzkum dotací ve výši 
5 122 tis. Kč na řešení 3 projektů v rámci 7. rámcového programu, 2 projektů v rámci 
programu H2020 a 1 projektu v rámci programu PROGRESS. Z Norských fondů 
prostřednictvím Open Society Fund byly podpořeny 3 projekty ve výši 2 246 tis. Kč. 
Povinné kofinancování projektů z TA ČR a Norských fondů ve výši 836 tis. Kč vložil SOÚ 
a v rámci programu PROGRESS a 7RP poskytla institucionální dotaci Akademie věd ČR 
v celkové výši 468 tis. Kč. 

Obrázek 5.1.2 – Struktura financování projektové činnosti dle poskytovatelů v roce 
2015 (podíl financování v %) 

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; data jsou uvedena bez čerpání FÚUP  
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5.2 Hospodářský výsledek roku 2015 
 
Z hlediska struktury nákladů vynaložil Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., na hlavní činnost 
ústavu náklady v celkové výši 118 166 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 45 %, 
tj. 53 174 tis. Kč, a osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění 
a ostatních zákonných odvodů) 55 %, tj. 64 992 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2015 činil 40 127 Kč měsíčně. Výnosy byly 
zúčtovány ve výši 118 166 tis. Kč a hospodářský výsledek za rok 2015 činil 21,93  Kč. 
Podrobnější struktura nákladů a výnosů včetně procentuálního vyjádření je uvedena 
níže v tabulce 5.2.1. 

Tabulka 5.2.1 – Hospodářský výsledek roku 2015 

Položka rozpočtu 
Celkem 
v tis. Kč. 

% 

N 501 – Spotřeba materiálu 3 542 3,00 
Á 502 – Spotřeba energie  316 0,27 
K 503 – Spotřeba ostatních nesklad. dodávek 247 0,21 
L 511 – Opravy a udržování 1 108 0,94 
A 512 – Cestovné 2 093 1,77 
D 513 – Náklady na reprezentaci 60 0,05 
Y 514,518 – Ostatní služby 38 557 32,63 
  521 – Mzdové náklady 47 916 40,55 
  524 – Zákonné sociální pojištění 14 871 12,58 
  527 – Zákonné sociální náklady 2 190 1,85 
  528 – Ostatní sociální náklady 15 0,01 
  531 – Daň silniční 2 0,00 
  532 – Daň z nemovitostí 5 0,00 
  538 – Ostatní daně a poplatky 2 0,00 
  545 – Ostatní pokuty a penále 6 0,01 
  543 – Odpis nedobytné pohledávky 0 0,00 
  545 – Kurzové ztráty 871 0,74 
  549 – Jiné ostatní náklady 3 204 2,71 
  551 – Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku 2 164 1,83 
  581 – Poskytnuté členské příspěvky  997 0,84 
  Celkem Náklady 118 166 100,00 
V 601 – Tržby za vlastní výrobky 127 0,11 
Ý 602 – Tržby z prodeje služeb 23 144 19,59 
N 611 – Změna stavu zásob nedok. výroby −198 −0,17 
O 613 – Změna stavu zásob výrobků −187 −0,16 
S 641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení 25 0,02 
Y 645 – Kurzové zisky 152 0,13 
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  648 – Zúčtování fondů 9 394 7,95 
  649 – Jiné ostatní výnosy 2 711 2,29 
  691 – Příspěvky a dotace  82 998 70,24 
  Celkem Výnosy 118 166 100,00 
Hospodářský výsledek  0 0,00 

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.  
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6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., má jasně vymezenou oblast výzkumného zaměření, 
adekvátní materiální i technické podmínky pro své fungování a funkční vnitřní 
strukturu. Nejcennějším kapitálem ústavu jsou jeho pracovníci, kteří většinou 
představují domácí špičku ve svých oborech, někteří patří mezi špičku i v rámci 
evropského výzkumného prostoru, což mimo jiné prokazuje i výborné hodnocení jejich 
publikačních aktivit mezinárodními evaluačními komisemi 
 
Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je předpokládaný budoucí vývoj SOÚ AV 
ČR, v.v.i., silně závislý na rozhodnutích Rady pro výzkum, vývoj a inovace (především na 
navržené struktuře rozpočtu na VaVaI a Metodice hodnocení), Akademie věd jako 
zřizovatele ústavu (především na formě interního hodnocení výkonnosti ústavů AV ČR) 
a rozhodnutích Grantové agentury ČR (především rozhodnutích ohledně typu 
financovaných projektů základního výzkumu a vymezení okruhu potenciálních žadatelů 
o projekty). V proměňujícím se vnějším prostředí musí být příprava SOÚ AV ČR, v.v.i., na 
možné budoucí změny ve finančním a organizačním rámci jeho fungování založena na 
vědecké koncepci 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.; 
• zvyšování kvality publikací; 
• průnik do evropských a mezinárodních vědeckých sítí; 
• dlouhodobá úspěšnost při získávání podpory výzkumu a vysoká erudice všech 

fází projektové činnosti. 
 

6.1 Zajištění zdrojů pro výzkum 
 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dlouhodobě usiloval o udržení poměru institucionálního 
financování oproti projektové činnosti a dalším aktivitám a výnosům v rámci hlavní 
činnosti v poměru cca 50 : 50. Od roku 2009 se v důsledku snižování dotace od 
zřizovatele snížil podíl institucionálního financování ústavu pod 50 %. Rok 2015 byl 
z finančního, ale i odborného hlediska výjimečný s ohledem na konání mezinárodní 
konference ESA. Poměr institucionální dotace oproti projektové činnosti a dalším 
aktivitám činil 31 : 69. 
 
V roce 2015 SOÚ AV ČR, v.v.i., úspěšně aplikoval ve veřejných výzvách, navýšil počet 
řešených projektů a především celkový objem účelové dotace určené na projektovou 
činnost, především ve vazbě na realizovanou 1. vlnu Panelového výzkumu v rámci 
projektu excelence, jehož poskytovatel je GA ČR. Významným finančním zdrojem v roce 
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2015 byly výnosy z konference ESA 2015, konané v Praze ve dnech 25.–
28. 8. 2015,  kterou organizoval SOÚ AV ČR, v.v.i. 
 
V roce 2015 získal ústav 69 % financování své činnosti z jiných zdrojů než z dotací od 
zřizovatele. Schopnost získat větší objem financí z jiných zdrojů než od zřizovatele 
umožnila na konci roku 2015 převod části institucionální dotace ve výši 1 467 tis. Kč do 
Fondu účelově určených prostředků. Na podporu Dlouhodobého koncepčního rozvoje 
v roce 2016 bude celkem využito 3 124 tis. Kč, tj. dotace z let 2013–2014. 
  

Graf 6.1 – Struktura financování v letech 1999–2015, v tis. Kč  

 
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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AV ČR, v.v.i., závislé na schopnosti jeho pracovníků získávat grantovou podporu na své 
výzkumné projekty. Během roku 2015 byly rovněž podávány žádosti o podporu 
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ČR, MŠMT ČR, MV ČR a MK ČR) i ze zahraničí (Horizont 2020 a Interreg Central Europe). 
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s počátkem řešení v roce 2016, z toho 5 projektů GA ČR, 1 projekt z TAČR v rámci 
programu OMEGA, dva projekty v rámci programu Výzkumných infrastruktur z MŠMT. 
Dva projekty v rámci programu Horizont 2020 v pozici Third Party podané v roce 2014 
byly schváleny s počátkem řešení v roce 2015.  
 
Z celkového počtu 27 podaných projektů za rok 2015 ke dni přípravy VZ bylo 8 projektů 
přijato k řešení, z toho 1 projekt byl z personálních důvodů odmítnut, 17 projektů bylo 
zamítnuto a 2 projekty jsou ve schvalovacím řízení. 
 
Ačkoliv je úspěšnost grantových návrhů podávaných pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i., 
různým potenciálním poskytovatelům zpravidla nad průměrem, je procento úspěšných 
grantových žádostí relativně malé; pro rok 2015 činí úspěšnost 30 %. Tuto skutečnost je 
proto v budoucnu třeba vzít v úvahu a jednak hledat další možné zdroje financování 
výzkumu a jednak podávat celkově větší počty grantových žádostí. 
 

6.3 Mezinárodní spolupráce 
 
V roce 2015 se úspěšně rozvíjela činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v oblasti 
mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci společných mezinárodních či bilaterálních 
projektů, tak v rámci dalších vědeckých aktivit. V této činnosti je třeba i nadále 
pokračovat. Důležité je podporovat organizační aktivity pracovníků v mezinárodních 
vědeckých asociacích jako ESA, IPSA, ISA, ECPR. Zvlášť významným počinem SOÚ AV ČR, 
v.v.i., na poli mezinárodní spolupráce bylo zorganizování 12. mezinárodní konference 
Evropské sociologické asociace (ESA) v srpnu 2015, které se zúčastnilo téměř 3 458 
účastníků, čímž se konference stala největším odborným setkáním sociologů 
v evropských dějinách. Výsledky dotazníkového šetření, se kterým se SOÚ AV ČR, v.v.i., 
obrátil na účastníky konference s žádostí o její hodnocení, ukazují, že šlo také o jednu 
z nejlépe hodnocených konferencí ESA. Ředitel ústavu RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., byl 
v hlasování členů ESA zvolen členem Executive Committee ESA na funkční období 2015–
2017, což otevírá nové příležitosti k prohloubení mezinárodní spolupráce. Ústav chce 
být i nadále pracovištěm, které je připravené přijímat zahraniční studenty, doktorandy 
i výzkumníky na studijní pobyty a odborné práce. SOÚ AV ČR, v.v.i., bude i nadále 
zajišťovat účast ČR v mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP, který 
je nejrozsáhlejším kontinuálním mezinárodním programem postojových šetření na 
světě. Ústav bude pokračovat i ve spolupráci na budování evropské výzkumné 
infrastruktury European Social Survey (ESS), která je podpořena projektem MŠMT ČR 
„Český národní uzel ESS (European Social Survey)“. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., bude 
i v budoucnu zajišťovat provoz veřejně přístupné národní datové infrastruktury pro 
sociálněvědní výzkum – Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA). Archiv 
je zapojen do evropské sítě datových organizací CESSDA a v rámci projektu s podporou 
MŠMT a procesu budování velkých evropských infrastruktur ESFRI se podílí 
na budování jednotného evropského systému datových služeb CESSDA.  
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7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

7.1 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
 

a. Aktivity v oblasti poskytování informací z výzkumů veřejného mínění 

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. Vyvíjí ovšem aktivity, které s touto oblastí souvisejí, a to zejména 
realizaci výzkumů veřejného mínění ve vztahu k životnímu prostředí jako takovému 
i k jeho ochraně. Bezplatné poskytování výsledků těchto výzkumů zainteresovaným 
aktérům je pravidelně využíváno médii, státní správou i ekologickými organizacemi. 
Základní výsledky publikované formou tiskových zpráv jsou volně dostupné na 
stránkách CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. (viz www.cvvm.soc.cas.cz). 

 
b. Participace v oblasti ochrany životního prostředí 

 

Sociologický ústavu AV ČR, v.v.i., se účastnil činnosti Pracovní skupiny pro dialog 
o hlubinném úložišti, která funguje pod Radou vlády pro energetickou a surovinovou 
strategii. Pracovní skupina představuje platformu pro jednání o výběru vhodné lokality 
pro výstavbu hlubinného úložiště (HÚ) jaderného odpadu v ČR. V roce 2015 měl 
Sociologický ústav, v.v.i., v Pracovní skupině zástupce v osobě Mgr. Martina Ďurďoviče, 
Ph.D., který je jejím řádným členem v pozici „sociolog-zástupce veřejnosti“. 

V roce 2015 byl dokončen dvouletý sociologický výzkumný projekt týkající se 
hlubinného uložiště, který byl financován Technologickou agenturou ČR v programu 
aplikovaného sociálněvědního výzkumu OMEGA. Na fázi sběru kvalitativních dat 
navázala v roce 2015 fáze sběru kvantitativních dat formou dotazníkového šetření ve 
4 ze 7 vytipovaných lokalit. Byly zkompletovány výsledky výzkumu ve formě 
2 analytických zpráv, 2 dokumentů pro komunikaci s veřejností a po konzultacích se 
státními institucemi a veřejností (odborný seminář) byl připraven k oponentnímu řízení 
návrh certifikované metodiky zabývající se jednáním o hlubinném uložišti.  

V roce 2015 pokračovalo řešení tříletého projektu PLATENSO (09/2013–08/2016), jenž 
je financován ze 7. Rámcového programu EU. V mezinárodním konsorciu výzkumných 
institucí podílejících se na projektu má Sociologický ústav, v.v.i., zodpovědnost za vedení 
„work package 2“, jehož úkolem je vytvořit síť výzkumných institucí v 8 zemích střední 
a východní Evropy a podílet se na přípravě strategie pro výzkum sociálních aspektů 
jaderné energetiky. Všechny aktivity realizované v projektu v roce 2015 koordinovali 
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D., a PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 
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Oba projekty se dotýkají problematiky sociálních aspektů jaderné energetiky a v širším 
záběru také ochrany životního prostředí. Zabývají se tématy, jako jsou komunikace 
s veřejností a účast veřejnosti na rozhodování o otázkách jaderné energetiky, vnímání 
potenciálních rizik spojených s jadernou energetikou apod. Sociologická perspektiva 
pohledu na energetiku je zastoupena také v Komisi pro energetiku AV ČR, která vznikla 
v roce 2015 a jejímž členem je Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. 
 

7.2 Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 
 

a. Vlastnické vztahy 
 
V roce 2015 byly v areálu Jilská–Husova, jehož je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 
třetinovým spoluvlastníkem, realizovány rozsáhlé stavební práce (instalace EPS v celém 
areálu AV ČR Jilská–Husova, přemístění plynové přípojky pro kotelnu, výměna oken 
v úseku Jilská, Na Perštýně, oprava fasády, výměna hlavních dveří Jilská 1) dle 
schváleného záměru a přidělených finančních prostředků.  
Akademické konferenční centrum, které je součástí areálu, bylo pracovníky ústavu 
využíváno pro konference, workshopy, ústavní akce či semináře.  
 

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 Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
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PŘÍLOHA 2  

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 
2015 
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PŘÍLOHA 3 

Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i., za rok 2015 
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Tabulka 1 – Přehled publikační činnosti za rok 2015 

Typ dokumentu (zdroj: ARL/IPAC) 
RIV/not 
RIV 

počet 
výsledk
ů poznámka 

článek v impaktovaném periodiku (Jimp) RIV 23  
článek v recenzovaném neimpaktovaném 
periodiku (JSC, Jneimp, Jrec) RIV 21  
článek v odborném periodiku – nerecenzovaný not RIV 8  
monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 4  
monografie, kniha jako celek (český jazyk) RIV 1 do RIV jako O 
monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) RIV 1 do RIV jako O 
monografie, kniha jako celek (český jazyk) Not RIV 2  
kapitola v monografii (český jazyk) RIV 16  
kapitola v monografii (český jazyk) RIV 37 do RIV jako O 
kapitola v monografii (cizí jazyk) RIV 11  
kapitola v monografii (cizí jazyk) Not RIV 1  
certifikovaná metodika RIV 3  
software RIV 2  
konferenční příspěvek ve sborníku  RIV 1  
konferenční příspěvek ve sborníku not RIV 2  
recenze RIV 9 do RIV jako O 
elektronický dokument RIV 61 do RIV jako O 
uspořádání konference, workshopu, výstavy RIV 41 do RIV jako O 
výzkumná zpráva RIV 12 do RIV jako O 
Výzkumná zpráva souhrnná – smluvní výzkum RIV 7  
výzkumná zpráva not RIV 130  
abstrakt Not RIV 1  
Článek v novinách Not RIV 4  
ostatní výsledky RIV 8 do RIV jako O 
ostatní výsledky not RIV 3  
dizertace Not RIV 1  
Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC   411  
Z toho zařazeno do RIV   259  
Zdroj: on-line katalog IPAC: library.sk/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani ke dni  11. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 

http://library.sk/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/
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Články v impaktovaném periodiku – RIV – 23 
 
0453018 - SOU-Z 2016 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku 
Bernard, Josef 
Community Satisfaction in Czech Rural Communities: A Multilevel Model.  
Sociologia Ruralis. Roč. 55, č. 2 (2015), s. 205-226. ISSN 0038-0199 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: community satisfaction * rural communities * contextual effects 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 1.306, rok: 2014 

DOI: 10.1111/soru.12060  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253897  
 
0444148 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Březinová, Kristina - Hamplová, Dana - Buriánková, Jitka 
Sociálně psychologické aspekty zdraví a nemoci u žen diagnostikovaných a léčených s 
karcinomem prsu.  
[Social Psychological Aspects of Health and Disease in Women with Breast Cancer.] 
Československá psychologie. Roč. 59, č. 2 (2015), s. 115-136. ISSN 0009-062X 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: psychosomatice * health psychology * social support 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.239, rok: 2014  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246729  
 
0454770 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Dudová, Radka 
Caring for Elderly Parents: A New Commitment of the Third Age.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 51, č. 6 (2015), s. 903-928. ISSN 
0038-0288 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GPP404/12/P053 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elderly care * third age * young old 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.681, rok: 2014 
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/180-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-
6-2015/3577 

DOI: 10.13060/00380288.2015.51.6.223  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255417  
 
0454768 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Formánková, Lenka - Křížková, Alena 
Love Will Keep Us Apart? Understanding Living Apart Together Partnerships in the Post-
state-socialist Czech Republic.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 51, č. 6 (2015), s. 993-1022. ISSN 
0038-0288 
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S; GA ČR GAP404/10/0021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 

http://dx.doi.org/10.1111/soru.12060
http://hdl.handle.net/11104/0253897
http://hdl.handle.net/11104/0246729
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/180-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-6-2015/3577
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/180-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-6-2015/3577
http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.6.223
http://hdl.handle.net/11104/0255417
http://dx.doi.org/10.1111/soru
http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51
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Klíčová slova: living apart together * biographical research * gender * new forms of 
partnership * family policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.681, rok: 2014 
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/180-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-
6-2015/3580 

DOI: 10.13060/00380288.2015.51.6.226  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255410  
 
0448886 - SOU-Z 2016 RIV PT eng J - Článek v odborném periodiku 
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka 
Comparative Discourse Analysis of the Security-Privacy Dilemma: Salience of Security 
Issues in Printed Media.  
Ciencia e Tecnica Vitivinicola. Roč. 30, č. 10 (2015), s. 127-156. ISSN 0254-0223 
GRANT EU: European Commission(XE) 285223 - SECONOMICS 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: security * media * stuxnet 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.368, rok: 2014  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250505  
 
0447118 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Hamplová, Dana 
Nesezdané soužití – společné bydlení bez společné peněženky.  
[Cohabitation – Joint Living Without a Joint Purse?.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 51, č. 2 (2015), s. 261-278. ISSN 
0038-0288 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: income management * pooling * marriage 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.681, rok: 2014 

DOI: 10.13060/00380288.2015.51.2.161  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249052  
 
0453924 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Kážmér, Ladislav - Gregorová, E. 
Subjektivní zdraví a jeho sociálně-prostorová podmíněnost: případová studie bydlení 
seniorské populace města Brna.  
[Self-rated Health and its Socio-spatial Conditionality: Housing Case Study of the Senior 
Population of Brno.] 
Geografie. Sborník české geografické společnosti. Roč. 120, č. 4 (2015), s. 603-629. ISSN 
1212-0014 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: self-rated health * elderly population * social and environmental 
determinants 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.558, rok: 2014 

http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/180-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-6-2015/3580
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/180-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-6-2015/3580
http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.6.226
http://hdl.handle.net/11104/0255410
http://hdl.handle.net/11104/0250505
http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.2.161
http://hdl.handle.net/11104/0249052
http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51
http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51
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http://geography.cz/sbornik/wp-
content/uploads/downloads/2015/12/gcgs042015_kazmer.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254624  
 
0453255 - SOU-Z 2016 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku 
Kostelecký, Tomáš - Krivý, V. 
Urbánno-rurálně rozdiely voličského správania v Česku a na Slovensku.  
[Urban-Rural Differences in Voting Behaviour in Czechia and Slovakia.] 
Sociológia. Roč. 47, č. 4 (2015), s. 390-413. ISSN 0049-1225 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: voting behaviour * aggregated data * Czech and Slovak society 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.200, rok: 2014 

https://www.sav.sk/journals/uploads/08190954Krivy%20-
%20Kostelecky%20OK.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254098  
 
0451527 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Kurtinová, Olga 
Self-perceived Health in the Czech Population: Recent Evidence.  
Central European Journal of Public Health. Roč. 23, č. 1 (2015), s. 45-53. ISSN 1210-7778 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: self-perceived health * Sullivan method * EU−SILC 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.533, rok: 2014 

http://apps.szu.cz/svi/cejph/archiv/2015-1-08-full.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252660  
 
0453046 - SOU-Z 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku 
Lehmann, Štěpánka - Havlíková, Jana 
Predictors of the Availability and Variety of Social Care Services for Older Adults: 
Comparison of Central European Countries.  
Journal of Social Service Research. Roč. 41, č. 1 (2015), s. 113-132. ISSN 0148-8376 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Older adults * social care services * availability 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.311, rok: 2014 

DOI: 10.1080/01488376.2014.959150  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253925  
 
0449352 - SOU-Z 2016 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku 
Mysíková, Martina - Večerník, Jiří - Želinský, T. 
Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice.  
[Impact of the Low Work Intensity on Poverty in the Czech Republic and the Slovak 
Republic.] 
Ekonomický časopis. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 555-575. ISSN 0013-3035 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S 

http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/12/gcgs042015_kazmer.pdf
http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/12/gcgs042015_kazmer.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0254624
https://www.sav.sk/journals/uploads/08190954Krivy%20-%20Kostelecky%20OK.pdf
https://www.sav.sk/journals/uploads/08190954Krivy%20-%20Kostelecky%20OK.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0254098
http://apps.szu.cz/svi/cejph/archiv/2015-1-08-full.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0252660
http://dx.doi.org/10.1080/01488376.2014.959150
http://hdl.handle.net/11104/0253925
http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/12/gcgs042015_kazm
https://www.sav.sk/journals/uploads/08190954Krivy - Kostelecky
http://apps.szu.cz/svi/cejph/archiv/2015-1-08-fu
http://dx.doi.org/10.1080/01488376.2014.
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: work intensity * poverty * financial difficulties 
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie 
Impakt faktor: 0.434, rok: 2014  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250949  
 
0447113 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Nešpor, Zdeněk 
Baťov 1940 – první český empiricky podložený výzkum v oblasti sociologie práce.  
[Baťov 1940 – The First Empirically-Grounded Czech Research in the Sociology of 
Work.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 51, č. 2 (2015), s. 279-297. ISSN 
0038-0288 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: sociology of work * work qualification * sociological research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.681, rok: 2014 
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/176-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-
2-2015/3514 

DOI: 10.13060/00380288.2015.51.2.162  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249048  
 
0447139 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Nešpor, Zdeněk 
Neznámé počátky české sociální psychologie. Otakar Machotka: Úloha nevědomého 
činitele ve společenském chování.  
[Unknown Origins of Czech Social Psychology. Otakar Machotka: The Function of 
Unconscious Agents in Social Behaviour.] 
Československá psychologie. Roč. 59, č. 3 (2015), s. 252-288. ISSN 0009-062X 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social psychology * Czech psychology * Machotka Otakar 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.239, rok: 2014  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249065  
 
0449136 - SOU-Z 2016 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku 
Simonová, Natalie - Soukup, P. 
Impact of Primary and Secondary Social Origin Factors on the Transition to University in 
the Czech Republic.  
British Journal of Sociology of Education. Roč. 36, č. 5 (2015), s. 707-728. ISSN 0142-5692 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: educational inequality * social origin * primary and secondary effects 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.525, rok: 2014 
http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2013.854690 

DOI: 10.1080/01425692.2013.854690  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250714  
 

http://hdl.handle.net/11104/0250949
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/176-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2015/3514
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/176-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2015/3514
http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.2.162
http://hdl.handle.net/11104/0249048
http://hdl.handle.net/11104/0249065
http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2013.854690
http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2013.854690
http://hdl.handle.net/11104/0250714
http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51
http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2013.
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0453515 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Skovajsa, Marek 
Introducing the Symposium on Interpretation and Social Knowledge by Isaac Ariail 
Reed.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 51, č. 3 (2015), s. 473-474. ISSN 
0038-0288 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social theory * interpretativism * cultural sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.681, rok: 2014 
http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.3.187 

DOI: 10.13060/00380288.2015.51.3.187  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254311  
 
0453257 - SOU-Z 2016 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku 
Smith, J. - Kostelecký, Tomáš - Jehlička, P. 
Quietly Does It: Questioning assumptions about class, sustainability and consumption.  
Geoforum. Roč. 67, č. 10 (2015), s. 223-232. ISSN 0016-7185 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Sustainability * Ethical consumption * Class 
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie 
Impakt faktor: 1.759, rok: 2014 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.03.017 

DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.03.017  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254100  
 
0444643 - SOU-Z 2016 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku 
Smith, Simon 
Multiple temporalities of knowing in academic research.  
Social Science Information Sur Les Sciences Sociales. Roč. 54, č. 2 (2015), s. 149-176. ISSN 
0539-0184 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0127 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 73-84. ISSN 1213-0028 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: motherhood * employment * childcare 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

DOI: 10.13060/12130028.2015.16.2.222  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257083  
 
0447537 - SOU-Z 2016 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku 
Nikischer, Richard 
Variabilita európskej identity: disparity v percepcii identity Európy na úrovni členských 
štátov Európskej únie.  
[Variability of the European Identity: Disparities in the Perception of the Identity of 
Europe at the European Union Member States Level.] 
Medzinárodné vzťahy / Journal of International Relations. Roč. 13, č. 3 (2015), s. 240-265. 
ISSN 1336-1562 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Eurobarometer * European Union countries * international disparities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249354  
 
0452525 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Uhde, Zuzana - Tožička, T. 
People know what they need. An interview with women activists in Zambia.  
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 53-59. ISSN 1213-0028 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: development * Zambia * gender equality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2015.16.2.220 

http://hdl.handle.net/11104/0257534
http://hdl.handle.net/11104/0249353
http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2015.16.2.222
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DOI: 10.13060/12130028.2015.16.2.220  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253505  
 
0457072 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Vinopal, Jiří 
Mají Češi dobrou práci? I.  
[Do Czechs Have Good Jobs? I.] 
Časopis JOSRA. Roč. 8, červen (2015). ISSN 1803-3687 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020046 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: quality of working life * job satisfaction * SQWL 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalita-zivota/maji-cesi-dobrou-praci.html  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257512  
 
0457073 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Vinopal, Jiří 
Mají Češi dobrou práci? II.  
[Do Czechs Have Good Jobs? II.] 
Časopis JOSRA. Roč. 8, červen (2015). ISSN 1803-3687 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020046 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: quality of working life * job satisfaction * SQWL 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalita-zivota/maji-cesi-dobrou-praciII.html  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257514  
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Články v odborném periodiku – nerecenzovaný – not RIV – 8 
 
0457624 - UEF-S 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Brož, Luděk - Stöckelová, Tereza - Konopásek, Z. 
Symetrie je často stranická: rozhovor se Zdeňkem Konopáskem.  
[Symmetry is Often Partial: An Interview with Zdenek Konopasek.] 
Cargo. Roč. 13, 1/2 (2015), s. 117-132. ISSN 1212-4923 
Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:68378025 
Klíčová slova: symmetry * methodology * Bruno Latour * Actor-Network Theory 
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258335  
 
0452734 - SOU-Z 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Fárová, Nina - Nyklová, Blanka 
Konec falešných genderových expertů v ČR.  
[The end of false gender experts in the Czech Republic.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 16, č. 1 (2015), s. 108-110. ISSN 1213-0028 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Gender Expert Chamber of the CR * gender expertise * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253639  
 
0453228 - SOU-Z 2016 CZ eng J - Článek v odborném periodiku 
Hašková, Hana - Vohlídalová, Marta 
Editorial: Gender Aspects of the Life Course.  
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 51, č. 6 (2015), s. 899-902. ISSN 
0038-0288 
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: qualitative research * life course * quantitative research * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Impakt faktor: 0.681, rok: 2014  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254080  
 
0454899 - SOU-Z 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Křížková, Alena 
Konference Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii.  
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 102-103. ISSN 1213-0028 
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: feminist economics * gender and powerty * gender and economic crisis * 
global justice 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255568  
 
0449362 - SOU-Z 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Maříková, Hana 
Vstřícnost (nejen) firem k otcům.  
[Fathers Friendly Companies (not only them).] 

http://hdl.handle.net/11104/0258335
http://hdl.handle.net/11104/0253639
http://hdl.handle.net/11104/0254080
http://hdl.handle.net/11104/0255568
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Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 16, č. 1 (2015), s. 93-97. ISSN 1213-0028 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.genderonline.cz/cs/issue/38-rocnik-16-cislo-1-2015-muzi-a-muzstvi/444  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250951  
 
0452732 - SOU-Z 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Nyklová, Blanka - Vohlídalová, Marta 
Pár postřehů o sexu a kapitálu: zpráva z feministické konference „Sex and Capital".  
[Reflections on sex and capital: The 9th European Feminist Research Conference.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 85-91. ISSN 1213-0028 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: report * neoliberal university * feminist theory 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253637  
 
0452733 - SOU-Z 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Nyklová, Blanka 
Zpráva z workshopu Tělo a tělesnost ve feministické teorii a výzkumu.  
[Body and corporeality in feminist theory and research.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 100-101. ISSN 1213-0028 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: report * corporeality * feminist theory 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253638  
 
0455094 - SOU-Z 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku 
Tenglerová, Hana 
Gender Summit: gender v bádání, jeho kontextu a výstupech.  
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 103-105. ISSN 1213-0028 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255734  
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Monografie, kniha jako celek (český jazyk) – RIV – 4 
 
0452346 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Dudová, Radka 
Postarat se ve stáří.  
[Care in the old age. Family and the provision of elderly care.] 
Praha : Sociologické nakladatelství /SLON/ : Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 
199 s. ISBN 978-80-7419-182-4; ISBN 978-80-7330-260-3 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GPP404/12/P053 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elderly care * family * ageing * social services 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253341  
 
0444150 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Hamplová, Dana 
Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele. Štěstí ze sociologické perspektivy.  
[Why Do We Need the Family, Work, and Friends. Sociological Perspective on 
Happiness.] 
Praha : Fortuna Libri, 2015. 214 s. ISBN 978-80-7321-947-5 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: satisfaction * happiness 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246731  
 
0453392 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Kostelecký, Tomáš - Mikešová, Renáta - Poláková, Markéta - Čermák, Daniel - 
Bernard, Josef - Šimon, Martin 
Geografie výsledků parlamentních voleb: vzorce volebního chování v Česku 1992-2013.  
[Geography of parliamentary elections: patterns of electoral behaviour in Czechia 1992-
2013.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 209 s. ISBN 978-80-7330-284-9 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: spatial patterns in voting behaviour * parliamentary elections * electoral 
geography 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254206  
 
0453033 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Petrúšek, Ivan 
Analýza chybějících hodnot: Srovnání metod při zkoumání determinantů politické 
znalosti a příjmu.  
[Missing Data Analysis: A Comparison of missing data methods in the study of the 
determinants of political knowledge and income.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 146 s. ISBN 978-80-7330-267-2 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1474 
Institucionální podpora: RVO:68378025 

http://hdl.handle.net/11104/0253341
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Klíčová slova: missing data * imputation methods * bias 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253909  
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Monografie, kniha jako celek (český jazyk) – RIV – 1 – v RIV do O-ostatní 
 
0455982 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Formánková, Lenka - Maříková, Hana - Křížková, Alena - Volejníčková, Romana 
Gender a rovnováha moci. Podpora rovného prístupu žen a mužu do řídicích pozic v 
sociálním a konvencním podniku v České republice.  
[Gender balance power map. Promoting equal access of women and men to decision 
making positions in a social enterprise and conventional one in the Czech Republic.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 60 s. 
GRANT EU: European Commission(XE) JUST/2013/PROG/AG/4909/GE 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social enterprises * conventional enterprises * decision-making 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256572  
 
Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) – RIV – 1 – v RIV do O-ostatní 
 
0455981 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek 
Formánková, Lenka - Maříková, Hana - Křížková, Alena - Volejníčková, Romana 
Gender balance power map. Co-inspiration between social and conventional enterprises to 
promote equal access to decision making positions. National study: Czech Republic.  
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 60 s. 
GRANT EU: European Commission(XE) JUST/2013/PROG/AG/4909/GE 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social enterprises * conventional enterprises, * decision-making 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256571 
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Monografie, kniha jako celek (český jazyk) – not RIV – 2 
 
0452558 - SOU-Z 2016 CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Lyons, Pat (ed.) - Kindlerová, Rita (ed.) 
47 odstínů české společnosti.  
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 247 s. ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253547  
 
0456190 - SOU-Z 2016 CZ cze B - Monografie kniha jako celek 
Vlachová, Klára (ed.) 
Národní identity a identifikace. Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie.  
[National identity and identification. Czech Republic - Visegrad group – European Union.] 
Praha : Sociologické nakladatelství SLON : Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 204 
s. ISBN 978-80-7419-188-6; ISBN 978-80-7330-285-6 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023 
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:68081740 
Klíčová slova: social identity * national identity * attitudes towards immigration 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AN - Psychologie (PSU-E)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256763  
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Kapitola v monografii (český jazyk) – RIV – 16 

 
0452290 - NHU-N 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Bartoš, Vojtěch - Palguta, Ján - Lux, Martin - Sunega, Petr 
Socializované preference bydlení: experimentální výzkum z České republiky.  
[Socialised housing preferences: experimental research from the Czech Republic.] 
Standardy bydlení 2014/2015: sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lux, M.), s. 61-73 ISBN 978-80-7330-279-5 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446 
Institucionální podpora: RVO:67985998 ; RVO:68378025 
Klíčová slova: housing preferences * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z)  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253326  
 
0453096 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Bernard, Josef 
Krajská zastupitelstva v karierních drahách českých politiků.  
[County assemblies in Czech political careers.] 
Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000–2013. Praha : Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2015 - (Ryšavý, D.; Čermák, D.), s. 37-62 ISBN 978-80-7419-227-2 
Grant CEP: GA ČR GAP404/12/0714 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: career pathes * incumbency * county elections 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253980  
 
0453398 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Čermák, Daniel 
Politické kariéry krajských zastupitelů – srovnání nováčků zvolených v roce 2000 a v 
roce 2012.  
[Political Careers of Regional Councillors – the Comparison of Newly Elected Councillors 
in the Years 2000 and 2012.] 
Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000–2013. Praha : Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2015 - (Ryšavý, D.; Čermák, D.), s. 63-80 ISBN 978-80-7419-227-2 
Grant CEP: GA ČR GAP404/12/0714 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Political Careers 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254209  
 
0452949 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Gibas, Petr 
Od bydlení k domovu: nákup bytu jako zrození domova.  
[From Housing to Home: Buying Housing to Build a Home.] 
Standardy bydlení 2014/2015: sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lux, M.), s. 74-88 ISBN 978-80-7330-279-5 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446 
Institucionální podpora: RVO:68378025 

http://hdl.handle.net/11104/0253326
http://hdl.handle.net/11104/0253980
http://hdl.handle.net/11104/0254209


 
 161 

Klíčová slova: sociology of home * housing market 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253838  
 
0457359 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Leontiyeva, Yana 
Postoje k migrantům v zemích Visegrádské čtyřky: proměny v čase a kontextuální vlivy.  
[Attitudes towards immigrants in the Visegrad countries: changes in time and contextual 
influences.] 
Národní identity a identifikace. Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie. 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 - (Vlachová, K.), s. 143-157 ISBN 978-
80-7419-188-6 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Visegrad countries * immigrants 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257752  
 
0452944 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Lux, Martin - Hájek, Martin - Gibas, Petr - Boumová, Irena - Sunega, Petr 
Vliv sociálních norem na poptávku po bydlení: ekonomická iracionalita jednání a 
nestabilita trhů bydlení.  
[The Influence of Social Norms on the Demand for Housing: Economic Irrationality of 
Behaviour and the Instability of Housing Markets.] 
Standardy bydlení 2014/2015: sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lux, M.), s. 10-43 ISBN 978-80-7330-279-5 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: housing market * home-buying behaviour 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253833  
 
0452950 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Mikeszová, Martina 
Média a volba bydlení: analýza vlivu masových médií na rozhodování o bydlení.  
[The Media and Housing Choices: An Analysis of the Influence of the Mass Media on 
Housing Decisions.] 
Standardy bydlení 2014/2015: sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha : 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lux, M.), s. 89-107 ISBN 978-80-7330-279-5 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: owner-occupied housing * rental housing * mass media 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253839  
 
0457357 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Nikischer, Richard 
Co je to EUropa a jaký je náš vztah k ní? Prostorová variabilita evropské identity z 
pohledu členských států.  

http://hdl.handle.net/11104/0253838
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[Evropské unie What's Europe and what is our relationship to it? Spatial variability 
European identity from the perspective of the Member States of the European Union.] 
Národní identity a identifikace. Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie. 
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Teritoriální identita obyvatel střední Evropy: komparativní analýza zemí Visegrádské 
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[Territorial identity of the residents of Central Europe: a comparative analysis of 
Visegrad countries.] 
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[Who Makes Decisions in the Housing Market? The Effect of Social Ties on Reproducing 
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Česká a slovenská národní identita v percepci Československa.  
[The Czech and Slovak national identity in the perception of Czechoslovakia.] 
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257747  
 
0453051 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
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Národní hrdost.  
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Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 - (Vlachová, K.), s. 158-171 ISBN 978-
80-7419-188-6 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023 
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Proč se předvolební průzkumy mýlí?.  
[Why are pre-election polls wrong?.] 
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Kindlerová, R.), s. 233-239 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
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[What can social science tell us about those who voted for the communists in the 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 

http://hdl.handle.net/11104/0257100
http://hdl.handle.net/11104/0254681
http://hdl.handle.net/11104/0254697


166 
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Ekonomická gramotnost: znají Češi oficiální ekonomické statistiky a věří jim?.  
[Economic literacy: Do Czechs know and trust official economic statistics?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
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Lyons, Pat 
Chtějí Češi rovnost?.  
[Do Czechs want equality?.] 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: voters * party * Party Attachment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
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[Back to the future: why some people are good at predicting?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: future * predictions * economic forecasts 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254692  
 
0453952 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Lyons, Pat 
Proč dopustili Češi a Slováci, aby jejich čelní političtí představitelé koncem roku 1992 
rozdělili Československo?.  
[Why did Czechs and Slovaks allow their leaders to dissolve Czechoslovakia in late 
1992?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 78-88 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: dissolution of a state * Czechoslovakia * federation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254679  
 
0453979 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Lyons, Pat 
Romská ghetta a proč se počítačové simulace hodí ke studiu rezidenční segregace?.  
[Roma ghettoes and why does it make sense to use computer simulation to study 
residential segregation?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 293-301 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: residential segregation * Roma ghettoes * computer simulation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254704  
 
0453956 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Lyons, Pat 
Umějí někteří Češi vybrat vítěze voleb čistě podle fotografie?.  
[Can some Czechs pick election winners from looking at photos?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 134-139 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: elections * voters * photos 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254682  
 
0454847 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Lyons, Pat 
Úvod.  
[Introduction.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 7-21 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: popularizing science * social science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255479  
 
0453951 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Lyons, Pat 
Věděli jste, že sex je "společenská činnost"?.  
[Did you know that sex is a ‘social activity’?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 28-36 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: sexual behaviour * pornography * contraceptives 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254678  
 
0453954 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Lyons, Pat 
Vypadají inteligentní lidé chytře?.  
[Do smart people look clever?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 125-128 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: intelligence * IQ test * human faces 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254680  
 
0453981 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Lyons, Pat 
Závěrečný komentář.  
[Final Comments.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 320-321 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: general public * statistics * Simpsons Paradox 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254705  
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0457006 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Moravcová, Eva 
Proč Češi nedůvěřují policii a soudům?.  
[Why do Czechs distrust the police and courts?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 69-72 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: trust in social institutions * police and courts * feeling of safety 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257434  
 
0457079 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Pospíšilová, Jaroslava 
Jaká je česká „Miss demokracie?“.  
[How does the Czech „Miss democracy“ look like?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 60-63 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: democracy * democratic values * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257517  
 
0457091 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Pospíšilová, Jaroslava 
Proč Češi milují nepolitiky v politice?.  
[Why do Czechs love „unpolitical politicians“?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 64-68 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: unparty politics * public opinion * technocratic government 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257527  
 
0453104 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Prokschová, Daniela 
Velký bratr nás sleduje. Vadí nám to? Názory na bezpečnostní kamery v ČR a v cizině.  
[Big Brother is Watching Us. Does it Bother Us? Options on Surveillance Cameras in the 
Czech Republic and Abroad.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 89-95 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: CCTV cameras * security * privacy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253983  
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0453044 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Sunega, Petr 
Je český „člověk panelákový“ ohroženým druhem?.  
[Is the prefab-housing man an endangered species?.] 
47 odstínů české společnosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015 - (Lyons, P.; 
Kindlerová, R.), s. 106-110 ISBN 978-80-7330-280-1 
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: prefab housing * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253924  
 
0454492 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Formánková, Lenka - Sokačová, L. 
Trh práce a politika zaměstnanosti.  
[Labour market and employment policy.] 
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015. Praha : Česká 
ženská lobby o.s., 2015 - (Smetáčková, I.), s. 76-83 ISBN 978-80-260-9118-9 
Grant ostatní: Open Society Fund(XE) 4311 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: active labour market policy * employment * unemployment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255179  
 
0454603 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Havlíková, P. - Nyklová, Blanka 
Neziskový a akademický sektor.  
[Non-profit and academic sectors.] 
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015. Praha : Česká 
ženská lobby o.s., 2015 - (Smetáčková, I.), s. 35-47 ISBN 978-80-260-9118-9 
Grant ostatní: Open Society Fund(XE) 4311 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: academic sector * non-profit sector * critical assessment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255262  
 
0454350 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Linková, Marcela - Tenglerová, Hana 
Genderová rovnost ve vědě.  
[Gender Equality in Science.] 
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015. Praha : Česká 
ženská lobby o.s., 2015 - (Smetáčková, I.), s. 102-109 ISBN 978-80-260-9118-9 
Grant ostatní: Open Society Fund(XE) 4311 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * research * governance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255048  
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0454577 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy 
Pavlík, P. - Pavlas, T. - Tenglerová, Hana 
Institucionální zajištění agendy rovnosti žen a mužů.  
[Institutional arrangements gender equality agenda.] 
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015. Praha : Česká 
ženská lobby o.s., 2015 - (Smetáčková, I.), s. 17-24 ISBN 978-80-260-9118-9 
Grant ostatní: Open Society Fund(XE) 4311 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender equality * policy * the Czech Republic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255238  
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Kapitola v monografii (cizí jazyk) – RIV – 11 
 
0453724 - SOU-Z 2016 RIV GB eng M - Část monografie knihy 
Císař, Ondřej - Navrátil, J. 
At the Ballot Boxes or in the Streets and Factories: Economic Contention in the Visegrad 
Group.  
Austerity and Protest: Popular Contention in Times of Economic Crisis. Aldershot : 
Ashgate, 2015 - (Giugni, M.; Grasso, M.), s. 35-53 ISBN 978-1-4724-3918-5 
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic protest * austerity policies * economic crisis 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254461  
 
0453661 - SOU-Z 2016 RIV GB eng M - Část monografie knihy 
Císař, Ondřej 
Social Movements in Political Science.  
The Oxford Handbook of Social Movements. Oxford : Oxford University Press, 2015 - 
(Della Porta, D.; Diani, M.), s. 50-67 ISBN 978-0-19-967840-2 
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political science * social movements * democracy 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254410  
 
0446332 - SOU-Z 2016 RIV GB eng M - Část monografie knihy 
Dudová, Radka 
Constructing Bodily Citizenship in the Czech Republic.  
European Women´s Movements and Body Politics. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015 
- (Outshoorn, J.), s. 22-51 ISBN 978-1-137-35165-4 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: bodily citizenship * abortion * prostitution 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248356  
 
0444534 - SOU-Z 2016 RIV DE ger M - Část monografie knihy 
Hašková, Hana 
Frauenerwerbsarbeit, Familienpolitik und Kinderbetreuung. Frühkindliche Betreuung 
und Bildung in der tschechischen Gesellschaft nach 1945.  
[Female Employment, Population Policy and Childcare: Early Childhood Education in 
Post-1945 Czech Society.] 
Halbtags oder Ganztags? Zeitpolitiken von Kinderbetreuung und Schule nach 1945. 
Weinheim : Beltz Juventa, 2015 - (Hagemann, K.; Jarausch, K.), s. 465-490 ISBN 978-3-
7799-2974-1 
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: childcare policies * socialism * post-socialist country 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247051  
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0434017 - PSU-E 2016 RIV US eng M - Část monografie knihy 
Klicperová-Baker, Martina - Košťál, Jaroslav - Vinopal, Jiří 
Time Perspective in Consumer Behavior.  
Time Perspective Theory; Review, Research and Application. Essays in Honor of Philip G. 
Zimbardo. New York : Springer, 2015 - (Stolarski, M.; Fieulaine, N.; van Beek, W.), s. 353-
369 ISBN 978-3-319-07367-5 
Institucionální podpora: RVO:68081740 ; RVO:68378025 
Klíčová slova: ZTPI * time perspective * consumer behavior 
Kód oboru RIV: AN - Psychologie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z) 

DOI: 10.1007/978-3-319-07368-2  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240774  
 
0444588 - SOU-Z 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy 
Landgraf, Ch. - Mansfeldová, Zdenka 
Trade Unions from the New EU Member States that Are in Multilateral Cooperation. The 
Example of the Vienna Memorandum Group.  
Interest Representation and Europeanization of Trade Unions from EU Member States of 
the Eastern Enlargement. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2015 - (Landgraf, C.; Pleines, H.), s. 
125-137 ISBN 978-3-8382-0734-6 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: multilateral cooperation * multilateral cooperation * europeanization 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247081  
 
0444590 - SOU-Z 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy 
Mansfeldová, Zdenka 
Between a Rock and a Hard Place. Czech Trade Unions in Domestic and European 
Arenas.  
Interest Representation and Europeanization of Trade Unions from EU Member States of 
the Eastern Enlargement. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2015 - (Landgraf, C.; Pleines, H.), s. 
181-199 ISBN 978-3-8382-0734-6 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trade unions * europeanization * Czech republic 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247082  
 
0444593 - SOU-Z 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy 
Mansfeldová, Zdenka 
The Czech Metalworkers´ Federation/ Odborový svaz KOVO (OS KOVO) in Domestic and 
European Arenas.  
Interest Representation and Europeanization of Trade Unions from EU Member States of 
the Eastern Enlargement. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2015 - (Landgraf, C.; Pleines, H.), s. 
237-253 ISBN 978-3-8382-0734-6 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Metalworkers´ trade union * European cooperation 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247084  
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0446334 - SOU-Z 2016 RIV GB eng M - Část monografie knihy 
Outshoorn, J. - Dudová, Radka - Prata, A. - Freidenvall, L. 
Women's Movements and Bodily Autonomy: Making the Case for Bodily Citizenship.  
European Women´s Movements and Body Politics. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015 
- (Outshoorn, J.), s. 153-177 ISBN 978-1-137-35165-4 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: body * citizenship * abortion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248330  
 
0446333 - SOU-Z 2016 RIV GB eng M - Část monografie knihy 
Outshoorn, J. - Dudová, Radka - Prata, A. - Freidenvall, L. 
Women's Movements and Bodily Integrity.  
European Women´s Movements and Body Politics. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015 
- (Outshoorn, J.), s. 1-21 ISBN 978-1-137-35165-4 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: body * citizenship * abortion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248329  
 
0454785 - SOU-Z 2016 RIV GB eng M - Část monografie knihy 
Vráblíková, Kateřina - Císař, Ondřej 
Individual political participation and macro contextual determinants.  
Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives. East Sussex, New York : 
Routledge, 2015 - (Barret, M.; Zani, B.), s. 33-53 ISBN 978-0-415-70467-0 
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political participation * context * institutions 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255427  
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Kapitola v monografii (cizí jazyk) – not RIV – 1 
 
0453085 - SOU-Z 2016 GB eng M - Část monografie knihy 
Hašková, Hana - Saxonberg, S. 
The Institutional Roots of Post-Communist Family Policy: Comparing the Czech and 
Slovak Republics.  
Gender, Politics, and Institutions. Houndmills Basingstoke Hampshire : Palgrave 
Macmillan, 2015 - (Krook, M.; Mackay, F.), s. 112-128 ISBN 978-0-230-23918-0 
GRANT EU: European Commission(XE) 28746 - FEMCIT 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Feminist-institutionalist approach * family policy * Central and Eastern 
Europe 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253974 
  

http://hdl.handle.net/11104/0253974
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Certifikovaná metodika – RIV – 3 
 
0449378 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky 
Maříková, Hana - Formánková, Lenka - Křížková, Alena - Čermáková, Marie 
Diverzita v praxi: Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého 
života.  
[Diversity in Practice: Methodology of diversity management and reconciliation of work 
and private life in the workplace.] 
Interní kód: Metodika Diverzita ; 2015 
Technické parametry: Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 2015/63851-312 
byla uzavřena dne 1.12. 2015 s MPSV ČR, IČ: 00551023. Odpovědná osoba: Robin 
Povšík, náměstek pro řízení sekce pro řízení úřadu a mezinárodní spolupráci, Na 
poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 922 435, email: robin.povsik@mpsv.cz 
Ekonomické parametry: Zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti v důsledku 
zvýšení inovativního potenciálu a kreativity pracovních týmů díky zaměstnávání a a 
využití pracovního potenciálu skupin, které mají ztížený přístup a možnosti uplatnění na 
trhu práce 
Certifikační orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na poříčním právu 1/376, 128 
01 Praha 2, Česká republika. Datum certifikace: 01.12.2015 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: diversity management * reconciliation of work and private life * equal 
opportunities 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/23609/Metodika_diverzita_v_praxi.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253413  
 
0457065 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky 
Vinopal, Jiří - Svobodová, L. - Mlezivová, I. - Růžička, J. - Červenka, Jan 
Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České 
republice.  
[Methodology of Long-Term Monitoring of Subjective Quality of Working Life in the 
Czech Republic.] 
Interní kód: Metodika KPŽ ; 2015 
Technické parametry: Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 2015/75229-312 
byla uzavřena dne 31.12. 2015 s MPSV ČR, IČ: 00551023. Odpovědná osoba: Robin 
Povšík, náměstek pro řízení sekce pro řízení úřadu a mezinárodní spolupráci, Na 
poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 922 435, email: robin.povsik@mpsv.cz 
Ekonomické parametry: Zvýšení kvality sociální a hospodářské politiky i veřejné správy 
za pomoci průběžného vyhodnocování jejich efektivity a dopadů v návaznosti na 
sledování stavu a vývoje kvality pracovního života pracujících v ČR. Nelze kvantifikovat 
Certifikační orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na poříčním právu 1/376, 128 
01 Praha 2, Česká republika. Datum certifikace: 31.12.2015 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020046 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: quality of working life * job satisfaction * SQWL 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257508  
 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/23609/Metodika_diverzita_v_praxi.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0253413
http://hdl.handle.net/11104/0257508
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23609/Metodika_diverzita_v_pra
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0442479 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky 
Vojtíšková, Kateřina - Mička, Pavel - Poláková, Markéta - Patočková, Věra - 
Vajdová, Zdenka 
Metodika tvorby koncepčních dokumentů pro rozvoj kultury a podporu cestovního 
ruchu s využitím participativních přístupů.  
[Methodology for creation of conceptual documents for culture development and 
tourism support using participatory approaches.] 
Interní kód: Metodika NAKI ; 2015 
Technické parametry: Smlouva o využití výsledku byla uzavřena dne 18. 9. 2014 se 
Statutárním městem Děčín, IČO: 00261238. Odpovědná osoba: Mgr. Hana Cermonová, 
Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, tel.: 412 593 165, 
email: hana.cermonova@mmdecin.cz 
Ekonomické parametry: zajištění efektivnější činnosti v oblasti organizace, koordinace a 
podpory kulturních aktivit a uchování kulturního dědictví a jejich využití v cestovním 
ruchu 
Certifikační orgán: Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1, 118 11, Česká 
republika. Datum certifikace: 13.03.2015 
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032 
Klíčová slova: culture * Czech Republic * local goverment 
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245295  
 

  

http://hdl.handle.net/11104/0245295
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Software – RIV – 2 
 
0457382 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze, eng L4 - Software 
Vinopal, Jiří - Svobodová, L. - Mlezivová, I. - Růžička, J. - Červenka, Jan - Zeman, T. 
Máme v Česku dobrou práci?.  
[Do we have good jobs in the CZ?.] 
Interní kód: SW KPŽ prezentace ; 2015 
Technické parametry: Technické parametry výsledku: Aplikace je navržena jako multi-
tier (vícevrstvá): 1. Jako relační databáze je použit otevřený databázový systém 
PostgreSQL 2. Přístup k datům a funkcím aplikace je realizován pomocí otevřeného 
rozhraní HTTP JSON REST API Jako aplikační framework fungující napříč různými typy a 
verzemi prohlížečů je použit otevřené frameworky AngularJS 
Ekonomické parametry: Zvýšení kvality sociální a hospodářské politiky i veřejné správy 
za pomoci nástrojů on-line prezentace a analýzy kvality pracovního života pracujících v 
ČR. Nelze kvantifikovat. 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020046 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: quality of working life * job satisfaction * SQWL 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257771  
 
0457075 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze, eng L4 - Software 
Vinopal, Jiří - Svobodová, L. - Mlezivová, I. - Růžička, J. - Červenka, Jan - Zeman, T. 
Mám lepší práci než ostatní?.  
[Is my job better than of the others?.] 
Interní kód: SW KPŽ individual ; 2015 
Technické parametry: Aplikace je navržena jako multi-tier (vícevrstvá): 1. Jako relační 
databáze je použit otevřený databázový systém PostgreSQL 2. Přístup k datům a 
funkcím aplikace je realizován pomocí otevřeného rozhraní HTTP JSON REST API 3. Jako 
aplikační framework fungující napříč různými typy a verzemi prohlížečů je použit 
otevřené frameworky AngularJS 
Ekonomické parametry: Zvýšení kvality sociální a hospodářské politiky i veřejné správy 
za pomoci nástrojů on-line prezentace a analýzy kvality pracovního života pracujících v 
ČR. Nelze kvantifikovat. 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020046 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: quality of working life * job satisfaction * SQWL 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/#/individual  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257515 
  

http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0257771
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/#/individual
http://hdl.handle.net/11104/0257515
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Konferenční příspěvek ve sborníku – RIV – 1 
 
0457028 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) 
Krejčí, Jindřich 
Český sociálněvědní datový archiv.  
[Czech Social Science Data Archive.] 
Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních 
vědách. Praha : Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 5-9 ISBN 978-80-904571-9-
5. 
[Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. 
Praha (CZ), 20150924] 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social science data * research infrastructures * open access 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257475 
 

Konferenční příspěvek ve sborníku – not RIV – 2 

0442973 - SOU-Z 2016 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) 
Formánková, Lenka 
Approaches to Work-Life Balance Research.  
Work-life balance. Brno : Office of the Public Defender of Rights, 2015 - (Polák, P.; 
Kvasnicová, J.; Tichá, I.), s. 75-81 ISBN 978-80-87949-05-4. 
[Work-life balance. Brno (CZ), 23.10.2014-24.10.2014] 
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: research strategy * family * work 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245755  
 
0452522 - SOU-Z 2016 DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) 
Uhde, Zuzana 
Market Model of Care and Transnational Care Practices.  
Global Care Chains: Why should we care?. Berlin : Fridrich Ebert Stiftung, 2015 - 
(Magbunduku, E.), s. 7-15 
[Global Care Chains: Why should we care?. Berlin (DE), 22.10.2014-23.10.2014] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: care * migration * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.fes.de/GPol/pdf/Global_Care_Chains_Conference_Reader2015.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253504 
  

http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0257475
http://hdl.handle.net/11104/0245755
http://www.fes.de/GPol/pdf/Global_Care_Chains_Conference_Reader2015.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0253504
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sborn
http://www.fes.de/GPol/pdf/Global_Care_Chains_Conference_Reader20
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Recenze – RIV – 9 
 
0452570 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze 
Dlouhá, Marie 
Tereza Stöckelová, Yasar Abu Ghosh (eds.): Etnografie: Improvizace v teorii a terénní 
praxi.  
[Tereza Stöckelová, Yasar Abu Ghosh (eds.): Ethnography: Improvisation in theory and 
fieldwork practice.] 
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 51, 
č. 5 (2015), s. 874-876 ISSN 0038-0288 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: etnography * methodology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253527  
 
0455062 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze 
Maříková, Hana 
Překračování hranic: proměny lásky a rodin.  
[Surpassing Borders: Metamorphoses of Love and Family.] 
[Beck, U. ; Beck-Gernsheim, E. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV 
ČR, v. v. i.. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 88-90 ISSN 1213-0028 
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: distant love * world families * globalisation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255708  
 
0447117 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze 
Nešpor, Zdeněk 
Alexander Hirner: Česká a slovenská sociológia do roku 1948. Ed. Juraj Schenk.  
[Alexander Hirner: Czech and Slovak Sociology until 1948. Ed. Juraj Schenk.] 
[Česká a slovenská sociológia do roku 1948. Ed. Juraj Schenk. Stimul, Bratislava 2014, 
387 s. (elektronická publikace)]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 51, č. 2 (2015), s. 321-323 ISSN 0038-0288 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Hirner, Alexander * history of sociology * Czech and Slovak sociology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249074  
 
0447165 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze 
Nešpor, Zdeněk 
Intelektuální protest proti masové produkci historických děl.  
[Intellectual Protest against the Mass Production of Historical Books.] 
[Intelektuální protest, nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. 
normalizace. Academia, Praha 2014, 239 s]. Soudobé dějiny. Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, v. v. i.. Roč. 22, 1-2 (2015), s. 168-177 ISSN 1210-7050 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Folk music * sociology of music * Czechoslovakia 
Kód oboru RIV: AB - Dějiny  

http://hdl.handle.net/11104/0253527
http://hdl.handle.net/11104/0255708
http://hdl.handle.net/11104/0249074
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249114  
 
0457005 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze 
Nešpor, Zdeněk 
Jan Jandourek: Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu.  
[Jan Jandourek: Mad Sociologist’s Guide to Her Own Destiny.] 
[Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu. Portál, Praha 2014, 190 s.]. Lidé města. 
Roč. 17, č. 1 (2015), s. 193-195. ISSN 1212-8112 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Sociology – introduction * Czech sociology * popular science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257433  
 
0452563 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze 
Uhde, Zuzana 
Feministický příspěvek ke globální spravedlnosti.  
[Feminist contribution to global justice.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 
85-88 ISSN 1213-0028 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * global justice 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253524  
 
0452564 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze 
Uhde, Zuzana 
Proměny práce v globálním kapitalismu: od globální továrny po globální domov.  
[Transformations of work in global capitalism: From the global factory to global home.] 
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 
90-92 ISSN 1213-0028 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: globalisation * work * reproductive labour 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253525  
 
0454086 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze 
Vohlídalová, Marta 
Všechno, co jste chtěli vědět o rozvodovosti.  
[Everything you wanted to know about divorce….] 
[Rozvod a změny reprodukčních strategií. Brno: MUNI. 2013]. Demografie. Roč. 57, č. 1 
(2015), s. 49-51. ISSN 0011-8265 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: divorce * family 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254773  
 

http://hdl.handle.net/11104/0249114
http://hdl.handle.net/11104/0257433
http://hdl.handle.net/11104/0253524
http://hdl.handle.net/11104/0253525
http://hdl.handle.net/11104/0254773
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0455088 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze R - Recenze 
Volejníčková, Romana 
Je mateřství přirozenost?.  
[Is the motherhood natural fact?.] 
[The Conflict. Metropolitan Books: 2012]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický 
ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 100-102 ISSN 1213-0028 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: motherhood * maternal instinct * family 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255733  
 

  

http://hdl.handle.net/11104/0255733
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Elektronický dokument – RIV – 61 
 
0440749 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva - 
Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič, Martin 
- Skalická, Radka - Turoň, Petr - Čadová, Naděžda 
Naše společnost 1501.  
[Our Society 1501.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015, 815 kb 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243845  
 
0440750 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva - 
Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič, Martin 
- Skalická, Radka - Turoň, Petr - Čadová, Naděžda 
Naše společnost 1502.  
[Our Society 1502.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015, 1066 kb 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243892  
 
0441986 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva - 
Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič, Martin 
- Skalická, Radka - Turoň, Petr - Čadová, Naděžda 
Naše společnost 1503.  
[Our Society 1503.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015, 934 kb 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245754  
 
0443162 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva - 
Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič, Martin 
- Skalická, Radka - Turoň, Petr - Čadová, Naděžda 
Naše společnost 1504.  
[Our Society 1504.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015, 1259 kb 
Institucionální podpora: RVO:68378025 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0243845
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0243892
http://archiv.soc.cas.cz/
http://hdl.handle.net/11104/0245754
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Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245909  
 
0444636 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva - 
Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič, Martin 
- Skalická, Radka - Turoň, Petr - Čadová, Naděžda 
Naše společnost 1505.  
[Our Society 1505.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015, 819 kb 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247184  
 
0444640 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva - 
Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič, Martin 
- Skalická, Radka - Turoň, Petr - Čadová, Naděžda 
Naše společnost 1506.  
[Our Society 1506.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015, 739 kb 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247185  
 
0446992 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva - 
Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič, Martin 
- Skalická, Radka - Turoň, Petr - Čadová, Naděžda 
Naše společnost 1509.  
[Our Society 1509.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015, 850 kb 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248964  
 
0448900 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva - 
Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič, Martin 
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[Our Society 1510.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015, 1365 kb 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://archiv.soc.cas.cz/  
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Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič, Martin 
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[Our Society 1511.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015, kb 
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Klíčová slova: data file * survey * public opinion 
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Vzdělávání v diverzitě. Praktický manuál pro firmy a organizace.  
[Education in diversity. A practical guide for companies and organizations.] 
[textový dokument]. - Praha : Technologická agentura ČR, 2015. C 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: diversity * education * practical manual 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/vzdelavani_v_diverzite_web.p
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[textový dokument]. - Praha : Technologická agentura ČR, 2015. C 
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Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Myant, M. - Bönker, F. 
Sustainable Governance Indicators. 2015 Czech Republic Report.  
[textový dokument]. - Gütersloh : Bertelsmann Stiftung Publishing House, 2015. E 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: governance * policy performance * democracy 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 

http://www.sgi-network.org/docs/2015/country/SGI2015_Czech_Rep.pdf  
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Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Bytový situace a preference bydlení brněnské populace 65+ let.  
[Housing Situation and Preferences of Poulation over 65 years old in Brno.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: housing * old people * alternative form of housing 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250450  
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IVVM 1991 Prosinec III.  
[IVVM 1991 December III.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
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0448720 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Jihočeský kraj.  
[Regional election 2012 - region South Bohemia.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250378  
 
0448721 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Jihomoravský kraj.  
[Regional election 2012 - region South Moravia.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250376  
 
0448725 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Karlovarský kraj.  
[Regional election 2012 - region Karlovy Vary.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250375  
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Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – kraj Vysočina.  
[Regional election 2012 - region Vysočina.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250366  
 
0448726 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Královéhradecký kraj.  
[Regional election 2012 - region Hradec Králové.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250374  
 
0448727 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Liberecký kraj.  
[Regional election 2012 - region Liberec.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250373  
 
0448728 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Moravskoslezský kraj.  
[Regional election 2012 - Moravian-Silesian region.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250372  
 
0448730 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Olomoucký kraj.  
[Regional election 2012 - region Olomouc.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250371  
 
0448731 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Pardubický kraj.  
[Regional election 2012 - region Pardubice.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250370  
 
0448732 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Plzeňský kraj.  
[Regional election 2012 - region Plzeň.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250369  
 
0448735 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Středočeský kraj.  
[Regional election 2012 - region Central Bohemia.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250368  
 
0448736 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Ústecký kraj.  
[Regional election 2012 - region Ústí.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250367  
 
0448740 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Krajské volby 2012 – Zlínský kraj.  
[Regional election 2012 - region Zlín.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: election * policy * region 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250365  
 
0448774 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Kultura ve třech krajích 2012 – Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj.  
[Culture in three regions 2012 – Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: culture * social capital * free-time activity 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250448  
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Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Kultura ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje 2013 – Děčín, Louny a Žatec.  
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[Culture in the selected localities of Ústecký region 2013 – Děčín, Louny and Žatec.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Postoje k bydlení 2013.  
[Housing Attitudes 2013.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257604  
 
0453308 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
Přispívání na veřejně prospěšné aktivity 2014.  
[Donations for public interest activities in 2014.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * donation * public interest 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254140  
 
 

http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250447
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250449
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0257604
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0254140
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0448492 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1411 : Naše společnost 2014 - listopad.  
[V1411: Our Society 2014 - November.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250212  
 
0448535 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1412 : Naše společnost 2014 - prosinec.  
[V1412: Our Society 2014 - December.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250211  
 
0448496 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1501 : Naše společnost 2015 - leden.  
[V1501: Our Society 2015 - January.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250208  
 
0448533 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1502 : Naše společnost 2015 - únor.  
[V1502: Our Society 2015 - February.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250212
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250211
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250208
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http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250209  
 
0448539 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1503 : Naše společnost 2015 - březen.  
[V1503: Our Society 2015 - March.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250220  
 
0448541 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1504 : Naše společnost 2015 - duben.  
[V1504: Our Society 2015 - April.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250217  
 
0448544 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1505 : Naše společnost 2015 - červen.  
[V1505: Our Society 2015 - June.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250215  
 
0448543 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1505 : Naše společnost 2015 - květen.  
[V1505: Our Society 2015 - May.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 

http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250209
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250220
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250217
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250215
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250216  
 
0453309 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1509 : Naše společnost 2015 - září.  
[V1509: Our Society 2015 - September.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254139  
 
0453311 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana - 
Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra 
V1510 : Naše společnost 2015 - říjen.  
[V1510: Our Society 2015 - October.] 
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public opinion * society * policy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254138  
 
0449364 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Maříková, Hana - Křížková, Alena - Čermáková, Marie 
Nebojme se diverzity! Vzdělávací manuál.  
[Don´t be afraid of diversity!.] 
[textový dokument]. - Praha : Technologická agentura ČR, 2015. C 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: diversity 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/nebojme_se_diverzity_web.pd
f  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250933  
 
0449367 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Maříková, Hana - Čermáková, Marie - Formánková, Lenka 
Slovník základních pojmů.  
[Dictionary of basic terms.] 

http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0250216
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0254139
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
http://hdl.handle.net/11104/0254138
http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/nebojme_se_diverzity_web.pdf
http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/nebojme_se_diverzity_web.pdf
http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/nebojme_se_diverzity_web.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0250933
http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/nebojme_se_diverzity_w
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[textový dokument]. - Praha : Technologická agentura ČR, 2015. C 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: workforce diversity * diversity management * work-life balance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/zakladni_slovnik_pojmu_web_
0.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250937  
 
0442310 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Michálková, Běla 
Kulturní politika, kulturní plánování a plány na rozvoj kultury ve Spolkové republice 
Německo.  
[Cultural policy, cultural planning and plans for cultural development in the Federal 
Republic of Germany.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015. E 
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032 
Klíčová slova: culture * cultural planning * the Federal Republic of Germany 
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa 
http://www.soc.cas.cz/publikace/kulturni-politika-kulturni-planovani-plany-na-rozvoj-
kultury-ve-spolkove-republice-nemecko  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245138  
 
0448976 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Nikischer, Richard 
Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými 
zeměmi.  
[Readiness to Accept Immigrants: Czech Republic in Comparison with Selected 
European Countries.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk LM2010012 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: immigration * Europe * European Social Survey 
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie 

http://ess.soc.cas.cz/sites/ess.soc.cas.cz/files/postoje_k_migrantum.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250575  
 
0454314 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng E - Elektronický dokument 
Straková, Naděžda - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - 
Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Tenglerová, Hana - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta - Vojtková, Michaela 
Newsletter 01/ 2015.  
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: National Contact Centre for Gender and Science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://en.genderaveda.cz/files/news-1-2015-send.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255023  

http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/zakladni_slovnik_pojmu_web_0.pdf
http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/zakladni_slovnik_pojmu_web_0.pdf
http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/zakladni_slovnik_pojmu_web_0.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0250937
http://www.soc.cas.cz/publikace/kulturni-politika-kulturni-planovani-plany-na-rozvoj-kultury-ve-spolkove-republice-nemecko
http://www.soc.cas.cz/publikace/kulturni-politika-kulturni-planovani-plany-na-rozvoj-kultury-ve-spolkove-republice-nemecko
http://hdl.handle.net/11104/0245138
http://ess.soc.cas.cz/sites/ess.soc.cas.cz/files/postoje_k_migrantum.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0250575
http://en.genderaveda.cz/files/news-1-2015-send.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0255023
http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/zakladni_slovnik_pojmu_web
http://ess.soc.cas.cz/sites/ess.soc.cas.cz/files/postoje_k_migrant
http://en.genderaveda.cz/files/news-1-2015-se
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0454328 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng E - Elektronický dokument 
Straková, Naděžda - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - 
Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Tenglerová, Hana - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta - Vojtková, Michaela 
Newsletter 02/ 2015.  
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: National Contact Centre for Gender and Science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://en.genderaveda.cz/files/news-2-2015-web2.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255031  
 
0443369 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Nyklová, Blanka - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - 
Linková, Marcela - Ortenová, Alena - Pecková, Simona - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta 
newsLetter březen 2015.  
[newsLetter March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Women in research and development * Czech business sphere * gender 
equality plans 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-brezen2015-fin.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246096  
 
0453219 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - 
Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta - Vojtková, Michaela 
Newsletter červen 2015.  
[Newsletter June 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Humanities * feminist film theory * Laura Mulvey 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderaveda.cz/files/newsl-cerven-2015-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254073  
 
0453221 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - 
Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta - Vojtková, Michaela 
Newsletter červenec-srpen 2015.  
[Newsletter July- August 2015.] 

http://en.genderaveda.cz/files/news-2-2015-web2.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0255031
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-brezen2015-fin.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0246096
http://www.genderaveda.cz/files/newsl-cerven-2015-final.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0254073
http://en.genderaveda.cz/files/news-2-2015-we
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-brezen2015-f
http://www.genderaveda.cz/files/newsl-cerven-2015-fin
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Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Cultural and institutional change * gender balance in leadership positions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-letni-2015-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254074  
 
0443747 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Víznerová, Hana - Nyklová, Blanka - Cidlinská, Kateřina - 
Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - Ortenová, Alena - Vohlídalová, Marta 
Newsletter duben 2015.  
[Newsletter April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender equality * higher education and research institutions * structural 
change projects 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-duben-2015-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246417  
 
0445853 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Víznerová, Hana - Nyklová, Blanka - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, 
Martina - Linková, Marcela - Ortenová, Alena - Vohlídalová, Marta 
Newsletter květen 2015.  
[Newsletter May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: science documentary films * professional development of women in 
science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-v2015-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247894  
 
0443366 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - 
Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Pecková, Simona - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta 
newsLetter leden 2015.  
[newsLetter January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: women in Czech science careers * gender equality * institutional change 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-leden-2015-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246114  

http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-letni-2015-final.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0254074
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-duben-2015-final.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0246417
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-v2015-final.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0247894
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-leden-2015-final.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0246114
http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-letni-2015-fin
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-duben-2015-fin
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-v2015-fin
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-leden-2015-fin
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0453224 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - 
Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta - Vojtková, Michaela 
Newsletter listopad 2015.  
[Newsletter November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: edit-a-thon 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-listopad-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254077  
 
0454607 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - 
Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta - Vojtková, Michaela 
Newsletter prosinec 2015.  
[Newsletter December 2015.] 
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: National Contact Centre for Gender and Science * Kateřina Falk * Julie 
Hamáčková Award 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-prosinec-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255263  
 
0453223 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - 
Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta - Vojtková, Michaela 
Newsletter říjen 2015.  
[Newsletter October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Mentoring * 2015 Milada Paulova Award 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-rijen2015fin.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254076  
 
 

  

http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-listopad-final.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0254077
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http://hdl.handle.net/11104/0255263
http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-rijen2015fin.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0254076
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0443367 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Nyklová, Blanka - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - 
Linková, Marcela - Ortenová, Alena - Pecková, Simona - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta 
newsLetter únor 2015.  
[newsLetter February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: sexual violence * rape culture * Czech press 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-unor-2015-final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246095  
 
0453222 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze E - Elektronický dokument 
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - 
Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Straková, Naděžda - Víznerová, Hana - Vohlídalová, 
Marta - Vojtková, Michaela 
Newsletter září 2015.  
[Newsletter September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. E 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Cultural and institutional change * Governmental policy for Equality 
between Women and Men 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderaveda.cz/files/newsletter-zari2015fin.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254075  
 

 
  

http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-unor-2015-final.pdf
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Uspořádání konference, workshopu, výstavy – RIV – 42 
 
0456285 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Bernardyová, Kateřina - Broskevičová, Petra - Čermáková, Marie - Kostelecký, Tomáš - 
Lachmann, Filip - Vojtková, Michaela 
12th Conference of the European Sociological Association, Differences, Inequalities and 
Sociological Imagination, ESA 2015 Prague.  
[Praha, 25.08.2015-28.08.2015, (K-WRD 3459/3273)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: conference * ESA 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://esa12thconference.eu/  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256838  
 
0454591 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Nyklová, Blanka - Linková, Marcela 
Gender in/and Neoliberal University.  
[Praha, 05.11.2015-06.11.2015, (K-WRD 30/25)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * neoliberalism * university 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255255  
 
0454598 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoring and sponsorship – for mentors.  
[Praha, 20151110, (W-EUR 22/1)] 
Grant CEP: GA MŠk LE14021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * sponsorship * mentors 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255259  
 
0454593 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoring and sponsorship: Tips for success.  
[Praha, 20151110, (W-EUR 15/1)] 
Grant CEP: GA MŠk LE14021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * sponsorship * early career researchers 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255257  
 
0454590 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoringový program pro středoškolačky.  
[Mentoring program for female high-school students.] 
[Olomouc, 01.11.2015-15.11.2015, (W-CST 4500/0)] 

http://esa12thconference.eu/
http://hdl.handle.net/11104/0256838
http://hdl.handle.net/11104/0255255
http://hdl.handle.net/11104/0255259
http://hdl.handle.net/11104/0255257
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Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: female high-school students * mentoring * technic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255253  
 
0453920 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoringový program pro středoškolačky.  
[Mentoring program for female high-school students.] 
[Olomouc, 14.04.2015-19.04.2015, (E-EUR 5800/300)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: female high-school students * mentoring * technic 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254623  
 
0448670 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Bernardyová, Kateřina 
Podmínky profesního rozvoje začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR a odchody z 
české veřejné vědy.  
[Professional development conditions of early career researchers in the Czech Republic 
and exits from the Czech academic science.] 
[Praha, 04.06.2015, (W-CST 17/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: early career researchers * professional development * exits from the 
academic science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/akce/podminky-profesniho-rozvoje-zacinajicich-vyzkumnic-
vyzkumniku-v-cr-odchody-z-ceske-verejne-vedy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250301  
 
0454599 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Workshop Organizational culture change.  
[Praha, 20151111, (W-EUR 10/1)] 
Grant CEP: GA MŠk LE14021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Organizational culture change * academic institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255261  
 
0453918 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Cidlinská, Kateřina - Vohlídalová, Marta 
Ženy a kariéra ve vědě - panelová diskuze.  
[Women and academic careers.] 
[Olomouc, 20150416, (W-CST 60/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 

http://hdl.handle.net/11104/0255253
http://hdl.handle.net/11104/0254623
http://www.soc.cas.cz/akce/podminky-profesniho-rozvoje-zacinajicich-vyzkumnic-vyzkumniku-v-cr-odchody-z-ceske-verejne-vedy
http://www.soc.cas.cz/akce/podminky-profesniho-rozvoje-zacinajicich-vyzkumnic-vyzkumniku-v-cr-odchody-z-ceske-verejne-vedy
http://hdl.handle.net/11104/0250301
http://hdl.handle.net/11104/0255261


 
 205 

Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: women * science * research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254622  
 
0455974 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Formánková, Lenka - Maříková, Hana - Volejníčková, Romana - Křížková, Alena 
Co stojí v cestě kariérnímu růstu? Jak efektivně rozvíjet potenciál zaměstnanců a 
zaměstnankyň v malých podnicích?.  
[What hinders career development? How can we effectively develop the potential of 
employees in small (conventional) enterprises?.] 
[Praha, 20150908, (W-CST 15/0)] 
GRANT EU: European Commission(XE) JUST/2013/PROG/AG/4909/GE 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Conventional enterprise * career development * female employees 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256567  
 
0453102 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Hasmanová Marhánková, J. - Kolářová, K. - Dudová, Radka 
Tělo a tělesnost ve feministické teorii a výzkumu.  
[Body and corporeality in feminist theories and research.] 
[Praha, 20150511, (W-EUR 30/7)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Body and corporeality * feminist theories 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://fhs.cuni.cz/FHS-1001.html?event=11190&lang=CZ  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253982  
 
0453026 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Hašková, Hana - Vohlídalová, Marta - Maříková, Hana - Dudová, Radka - Uhde, Zuzana - 
Křížková, Alena - Formánková, Lenka 
Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti.  
[One´s own way? Life course in a late modern society.] 
[Praha, 20150409, (W-CST 40/0)] 
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: life course 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253901  
 
0453027 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Hašková, Hana - Klenner, Ch. 
Workshop AZOLA.  
[Praha, 23.03.2015-24.03.2015, (W-EUR 7/6)] 
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: life course * work-life balance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  

http://hdl.handle.net/11104/0254622
http://hdl.handle.net/11104/0256567
http://fhs.cuni.cz/FHS-1001.html?event=11190&lang=CZ
http://hdl.handle.net/11104/0253982
http://hdl.handle.net/11104/0253901
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253902  
 
0452513 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Chábová, Kristýna - Šalamounová, Petra 
Korupce v postkomunistických zemích.  
[Corruption in post-communist countries.] 
[Praha, 20151126, (W-CST 16/0)] 
Grant CEP: GA MŠk LM2010012 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: corruption * post-communism 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/akce/korupce-v-postkomunistickych-zemich  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253497  
 
0448672 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Chylíková, Johana - Šalamounová, Petra 
Right Wing Authoritarianism Scale: Měření autoritářství v ČR, analýza a výsledky.  
[The Right Wing Authoritarianism Scale: Measuring Authoritarianism in the Czech 
republic, Analysis and Results.] 
[Praha, 24.09.2015, (W-CST 18/0)] 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Authoritarianism * Social Psychology * Political Psychology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/akce/right-wing-authoritarianism-scale-mereni-autoritarstvi-v-
cr-analyza-vysledky  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250322  
 
0448674 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Kalvas, F. - Šalamounová, Petra 
Počítačové simulace v sociologii: Obecný úvod a praktická ukázka.  
[Computer simulations in sociology: General introduction and practical demonstration.] 
[Praha, 05.02.2015, (W-CST 15/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: methodology * computer simulation * quantitative analysis 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/akce/pocitacove-simulace-v-sociologii-obecny-uvod-prakticka-
ukazka  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250323  
0455978 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Křížková, Alena - Volejníčková, Romana - Formánková, Lenka - Maříková, Hana 
Podpora žen ve vedení firem a organizací. Možnosti a opatření na podporu žen v 
kariérním růstu.  
[Support for women in the management of organisations: Possibilities and measures to 
foster women’s career development.] 
[Praha, 20151008, (W-CST 29/0)] 
GRANT EU: European Commission(XE) JUST/2013/PROG/AG/4909/GE 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social enterprise * conventional enterprise * NGOs 

http://hdl.handle.net/11104/0253902
http://www.soc.cas.cz/akce/korupce-v-postkomunistickych-zemich
http://hdl.handle.net/11104/0253497
http://www.soc.cas.cz/akce/right-wing-authoritarianism-scale-mereni-autoritarstvi-v-cr-analyza-vysledky
http://www.soc.cas.cz/akce/right-wing-authoritarianism-scale-mereni-autoritarstvi-v-cr-analyza-vysledky
http://hdl.handle.net/11104/0250322
http://www.soc.cas.cz/akce/pocitacove-simulace-v-sociologii-obecny-uvod-prakticka-ukazka
http://www.soc.cas.cz/akce/pocitacove-simulace-v-sociologii-obecny-uvod-prakticka-ukazka
http://hdl.handle.net/11104/0250323
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256569  
 
0453917 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Linková, Marcela - Straková, Naděžda - Sekyrková, M. 
Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge.  
[Praha, 04.06.2015-06.06.2015, (K-WRD 100/96)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: women in science * research careers * gender equality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254620  
 
0446000 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Maříková, Hana - Formánková, Lenka - Čermáková, Marie 
Nebojme se diverzity!.  
[Don´t be afraid of diversity!.] 
[Praha, 16.06.2015, (W-CST 13/0)] 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: diversity * work-life balance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248027  
 
0455977 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Maříková, Hana - Formánková, Lenka - Volejníčková, Romana - Křížková, Alena 
Vstřícné pracovní podmínky v sociálním podnikání. Jak efektivně rozvíjet a využít 
pracovní potenciál zaměstnanců a zaměstnankyň se specifickými potřebami?.  
[Friendly working conditions in social entrepreneurship: How to effectively develop and 
use the potential of employees with different kinds of disabilities?.] 
[Praha, 20150910, (W-CST 13/0)] 
GRANT EU: European Commission(XE) JUST/2013/PROG/AG/4909/GE 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Social enterprise * career development * female managers 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256568  
 
0448671 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Mysíková, Martina - Večerník, Jiří - Bernardyová, Kateřina 
Trendy návratnosti vysokoškolského vzdělání v Evropě v období 1990-2012.  
[Trends in returns to tertiary education in Europe 1990 - 2012.] 
[Praha, 19.02.2015, (W-CST 22/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: returns to education * tertiary education * Western and Eastern Europe 
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie 
http://www.soc.cas.cz/akce/trendy-navratnosti-vysokoskolskeho-vzdelani-v-evrope-v-
obdobi-1990-2012  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250321  
 

http://hdl.handle.net/11104/0256569
http://hdl.handle.net/11104/0254620
http://hdl.handle.net/11104/0248027
http://hdl.handle.net/11104/0256568
http://www.soc.cas.cz/akce/trendy-navratnosti-vysokoskolskeho-vzdelani-v-evrope-v-obdobi-1990-2012
http://www.soc.cas.cz/akce/trendy-navratnosti-vysokoskolskeho-vzdelani-v-evrope-v-obdobi-1990-2012
http://hdl.handle.net/11104/0250321


208 
 

0454439 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Nyklová, Blanka 
Walk around Prague tracing the history of the women’s movement.  
[Praha, 05.11.2015-06.11.2015, (W-WRD 20/17)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: women’s movement * women politicians * Františka Plamínková 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255128  
 
0454441 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Nyklová, Blanka 
Walk around the South-Western city.  
[Praha, 23.09.2015-26.09.2015, (W-WRD 16/15)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: urban renewal * post-socialist city * housing estates 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255130  
 
0443375 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Pecková, Simona - Víznerová, Hana 
Time management IV. generace.  
[Fourth Generation Time Management.] 
[Praha, 16.03.2015, (W-CST 8/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: time management * self management * work-life balance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246117  
 
0443374 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Pecková, Simona 
Workshop Susan Madsen: Propast mezi ženským a mužským sebevědomím.  
[Dr. Susan Madsen Workshop: The Confidence Gap Between Men and Women.] 
[Praha, 08.04.2015, (W-CST 24/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: leadership * self-confidence * self-doubt 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246116  
 
0448872 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Petrúšek, Ivan - Dlouhá, Marie 
Problém chybějících hodnot v datech a jak ho (ne)řešit.  
[The missing data problem and how (not) to solve it.] 
[Praha, 08.10.2015, (W-EUR 18/1)] 
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: missing data * deletion methods * imputation methods 

http://hdl.handle.net/11104/0255128
http://hdl.handle.net/11104/0255130
http://hdl.handle.net/11104/0246117
http://hdl.handle.net/11104/0246116
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/akce/problem-chybejicich-hodnot-v-datech-jak-ho-neresit  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250482  
 
0452349 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Stöckelová, Tereza - Klepal, Jaroslav - Šalamounová, Petra 
Utváření hranic a možnosti koexistence mezi konvenční medicínou a „tradiční čínskou 
medicínou“ v ČR.  
[Boundary work and the coexistence of biomedicine and „traditional Chinese medicine“ 
in the Czech Republic.] 
[Praha, 20151105, (W-CST 12/0)] 
Grant CEP: GA ČR GA15-16452S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: biomedicine * correlativity * purification * Chinese Medicine 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253346  
 
0454580 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Straková, Naděžda - Bahenská, Marie - Tenglerová, Hana - Vojtková, Michaela 
V zapomnění: ženy v naší vědě.  
[Forgotten: Women in Our Science.] 
[Praha, 02.11.2015-15.01.2016, (E-CST 500/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985921 
Klíčová slova: history * women * science 
Kód oboru RIV: AB - Dějiny  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255243  
 
0449048 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Šafr, Jiří - Dlouhá, Marie 
ESeG (European Socio-economic Groups): klasifikace sociálních tříd v 21. století.  
[EseG (European Socio-economic Groups): Classification of social classes in 21st 
century.] 
[Praha, 30.04.2015, (W-CST 18/0)] 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Socio-economic Groups * social class * ISCO-08 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250689  
0448874 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Šlerka, J. - Dlouhá, Marie 
Nová média a volby.  
[New Media and the Elections.] 
[Praha, 16.04.2015, (W-CST 14/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: new media * elections * Social Networking Sites 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/akce/nova-media-volby  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250481  

http://www.soc.cas.cz/akce/problem-chybejicich-hodnot-v-datech-jak-ho-neresit
http://hdl.handle.net/11104/0250482
http://hdl.handle.net/11104/0253346
http://hdl.handle.net/11104/0255243
http://hdl.handle.net/11104/0250689
http://www.soc.cas.cz/akce/nova-media-volby
http://hdl.handle.net/11104/0250481
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0449369 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Švarcbachová, J. - Formánková, Lenka 
Jak vést smysluplně a efektivně různorodý pracovní tým? (soukromá firma).  
[How to lead meaningfully and effectively a diverse team at work? (private company).] 
[Slaný, 28.05.2015, (W-CST 15/0)] 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: diversity management * leadership * company culture 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250940  
 
0449371 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Švarcbachová, J. - Maříková, Hana 
Jak vést smysluplně a efektivně různorodý pracovní tým? (státní správa).  
[How to lead a diverse work team meaningfully and effectively?.] 
[Praha, 08.06.2015, (W-CST 14/0)] 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: workplace diversity * age diversity * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250941  
 
0454578 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Tenglerová, Hana - Heczková, L. - Kalivodová, E. - Bahenská, Marie 
Ženy v minulosti vědy: #editathon.  
[Women of Science: edit-a-thon.] 
[Praha, 20151113, (W-CST 30/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985921 
Klíčová slova: wikipedia * women * science 
Kód oboru RIV: AB - Dějiny  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255241  
 
0452347 - SOU-Z 2016 RIV eng U - Uspořádání akce 
Tunkis, P. - Dlouhá, Marie 
Safety in Numbers: Group Linkages and the Persistence of Party Switching. Preliminary 
Evidence from the Field.  
[Praha, 20151112, (W-EUR 16/2)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: parliamentarism * party switching * comparative politics 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253343  
 
0448876 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Vávra, Martin - Čížek, Tomáš - Šmídová, M. - Šalamounová, Petra 
Máme raději ty menšiny, jejichž příslušníky známe? Ověřování kontaktní hypotézy.  
[Do we prefer those minorities whose members we know? Verification of contact 
hypothesis.] 

http://hdl.handle.net/11104/0250940
http://hdl.handle.net/11104/0250941
http://hdl.handle.net/11104/0255241
http://hdl.handle.net/11104/0253343
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[Praha, 26.03.2015, (W-CST 19/0)] 
Grant CEP: GA MŠk LM2010006 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: attitudes * minorities * contact theory 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/akce/mame-radeji-ty-mensiny-jejichz-prislusniky-zname-
overovani-kontaktni-hypotezy  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250473  
 
0453088 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Večerník, Jiří - Mysíková, Martina 
Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele.  
[Poverty in the Czech Republic: A critical look at EU indicators.] 
[Praha, 20151210, (W-CST 27/0)] 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: measurement of poverty * objective and subjective indicators * duration 
of poverty 
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253976  
 
0443384 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Víznerová, Hana 
1. workshop Pracovní skupiny pro změnu: Plány genderové rovnosti.  
[1st Workshop of Working Group for Change „Gender Equality Plans“.] 
[Praha, 20150331, (W-CST 11/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
GRANT EU: European Commission(XE) 611034 - TRIGGER 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender equality plan * cultural and institutional change * gender expertise 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246118  
 
0453012 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Víznerová, Hana - Vojtková, Michaela 
3. výroční setkání Klubu NKC s Janou Roithovou.  
[NKC Club – 3nd annual meeting.] 
[Praha, 20150625, (W-CST 27/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: women in senior research positon * women´s leadership * networking 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253892  
 
0453013 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Víznerová, Hana - Vojtková, Michaela 
Pedagogické kurikulum z genderové perspektivy.  
[Pedagogical curiculum from the gender perspective.] 
[Praha, 20151102, (W-CST 20/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 

http://www.soc.cas.cz/akce/mame-radeji-ty-mensiny-jejichz-prislusniky-zname-overovani-kontaktni-hypotezy
http://www.soc.cas.cz/akce/mame-radeji-ty-mensiny-jejichz-prislusniky-zname-overovani-kontaktni-hypotezy
http://hdl.handle.net/11104/0250473
http://hdl.handle.net/11104/0253976
http://hdl.handle.net/11104/0246118
http://hdl.handle.net/11104/0253892
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: curiculum * higher education * gender stereotypes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253893  
 
0449049 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Vohlídalová, Marta - Dlouhá, Marie 
Talentky sedm let poté.  
[Women Talents SevenYears After.] 
[Praha, 21.05.2015, (W-CST 13/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: women * gender inequlities * science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250690  
 
0453094 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce 
Vojtková, Michaela - Straková, Naděžda 
Stát mě přechýlil.  
[The state marks my gender.] 
[Praha, 20150925, (W-CST 55/0)] 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: women gender marking * equality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253979  
 

 

 
  

http://hdl.handle.net/11104/0253893
http://hdl.handle.net/11104/0250690
http://hdl.handle.net/11104/0253979
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Výzkumná zpráva – RIV – 12 
 
0454582 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o technické obory. 
Projektová zpráva.  
[Mentoring program for female high-school students interested in technical sciences. 
Project report.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 14 s.. 1 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * female high –school students * technical sciences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderaveda.cz/files/zprava-z-projektu-2015.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255245  
 
0452730 - SOU-Z 2016 RIV IT eng V - Výzkumná zpráva 
Collinson, M. - Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Shim, W. - Massacci, F. - De 
Gramatica, M. - Allodi, L. - Turhan, U. - Ruprai, R. - Williams, J. - Tedeschi, A. 
D6.4 – A Set of Policy Papers.  
1. - Trento : European Commission, 2015. 25 s.. 1 
GRANT EU: European Commission(XE) 285223 - SECONOMICS 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public policy * regulation * legal implementation 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 

http://www.seconomicsproject.eu/sites/default/files/content-
files/deliverables/D6.4_A_Set_of_Policy_Papers_v1.6.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253633  
 
0453109 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čermák, Daniel - Kyselá, E. - Ďurďovič, Martin - Bernardyová, Kateřina 
Role místních komunit v procesu rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého 
jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Závěrečná zpráva z kvantitativní fáze 
výzkumu.  
[The Role of Local Communities in the Decision-making Process about the Deep 
Geological Repository of Spent Nuclear Fuel and Radioactive Waste in the Czech 
Republic. Report from the Quantitative Survey.] 
2015. 105 s. 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020170 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: local community * public opinion survey * deep geological repository 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/publikace/role-mistnich-komunit-v-procesu-rozhodovani-o-
hlubinnem-ulozisti-vyhoreleho-jaderneho  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253985  
 
0453110 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Ďurďovič, Martin - Vajdová, Zdenka - Bernardyová, Kateřina 
Vnímání a hodnocení dosavadního vývoje jednání o hlubinném úložišti vyhořelého 

http://www.genderaveda.cz/files/zprava-z-projektu-2015.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0255245
http://www.seconomicsproject.eu/sites/default/files/content-files/deliverables/D6.4_A_Set_of_Policy_Papers_v1.6.pdf
http://www.seconomicsproject.eu/sites/default/files/content-files/deliverables/D6.4_A_Set_of_Policy_Papers_v1.6.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0253633
http://www.soc.cas.cz/publikace/role-mistnich-komunit-v-procesu-rozhodovani-o-hlubinnem-ulozisti-vyhoreleho-jaderneho
http://www.soc.cas.cz/publikace/role-mistnich-komunit-v-procesu-rozhodovani-o-hlubinnem-ulozisti-vyhoreleho-jaderneho
http://hdl.handle.net/11104/0253985
http://www.genderaveda.cz/files/zprava-z-projektu-20
http://www.seconomicsproject.eu/sites/default/files/content-files/deliverables/D6.4_A_Set_of_Policy_Papers_v1
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jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Závěrečná zpráva z kvalitativní fáze 
výzkumu.  
[Perception and Evaluation of the On-going Negotiations about the Deep Geological 
Repository of Spent Nuclear Fuel and Radioactive Waste in the Czech Republic. Report 
from the Qualitative Research.] 
2015. 127 s. 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020170 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: decision-making process * local community * qualitative research 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.soc.cas.cz/publikace/vnimani-hodnoceni-dosavadniho-vyvoje-jednani-o-
hlubinnem-ulozisti-vyhoreleho-jaderneho  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253986  
 
0453030 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Hašková, Hana - Křížková, Alena - Dudová, Radka 
Ekonomické náklady mateřství.  
[Economic costs of mothering.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 37 s. 
Grant ostatní: Norway grants(XE) 274 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mothers´ labour market participation * single mothers * mothers as 
entrepreneurs 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderstudies.cz/download/Sekundarni%20analyza%20zprava%20final_f
ormat.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253905  
 
0454361 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva 
Linková, Marcela 
Analytical country report – Czech Republic: Integrating gender equality in RPOs.  
Praha : Centrum výzkumu globální změny, 2015. 5 s. 
Grant ostatní: EIGE(XE) EIGE/2015/OPER/07 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: governance * gender equality * cultural and institutional change 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255118  
 
0454412 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva 
Linková, Marcela 
Report on gender bias in evaluation and governance.  
Praha : Centrum výzkumu globální změny, 2015. 28 s. 
GRANT EU: European Commission(XE) 612413 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: governance * gender equality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255090  
 
 

http://www.soc.cas.cz/publikace/vnimani-hodnoceni-dosavadniho-vyvoje-jednani-o-hlubinnem-ulozisti-vyhoreleho-jaderneho
http://www.soc.cas.cz/publikace/vnimani-hodnoceni-dosavadniho-vyvoje-jednani-o-hlubinnem-ulozisti-vyhoreleho-jaderneho
http://hdl.handle.net/11104/0253986
http://www.genderstudies.cz/download/Sekundarni%20analyza%20zprava%20final_format.pdf
http://www.genderstudies.cz/download/Sekundarni%20analyza%20zprava%20final_format.pdf
http://www.genderstudies.cz/download/Sekundarni%20analyza%20zprava%20final_format.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0253905
http://hdl.handle.net/11104/0255118
http://hdl.handle.net/11104/0255090
http://www.genderstudies.cz/download/Sekundarni analyza zprava final_form
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0451808 - SOU-Z 2016 RIV IT eng V - Výzkumná zpráva 
Mansfeldová, Zdenka - Guasti, Petra - Gawrecká, Daniela - Lacina, Tomáš - De Gramatica, 
M. - Shim, W. - Tedeschi, A. - Pollini, A. - Williams, J. - Turhan, U. - Acikel, U. - Munné, R. - 
Ruprai, R. - Schmitz, A. 
D4.5 The Price of Security: A comparative analysis of public attitudes to security and 
acceptance of risk.  
1. - Trento : European Commission, 2015. 41 s.. 1 
GRANT EU: European Commission(XE) 285223 - SECONOMICS 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: security * media * risk analysis 
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy 

http://www.seconomicsproject.eu/sites/default/files/content-
files/deliverables/D4.5_v1.0_final.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252900  
 
0442295 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina - Poláková, Markéta - Šafr, Jiří - Mička, Pavel - 
Vajdová, Zdenka - Čermák, Daniel - Mikešová, Renáta - Bernardyová, Kateřina - Illner, 
Michal 
Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v 
regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu. 
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu.  
[Social and Institutional Conditionality of Culture Development and Cultural Heritage 
Maintaining in the Regional Setting and its Exploitation for Effective Organisation.] 
1. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2015. 133 s.. 1 
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032 
Klíčová slova: culture * Czech Republic 
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245128  
 
0454571 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tenglerová, Hana 
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2013.  
[2013 Monitoring report on the position of women in Czech science.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 84 s.. 1 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: statistics * women * science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2013.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255234  
 
0454572 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tenglerová, Hana 
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2014.  
[2014 Monitoring report on the position of women in Czech science.] 
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 63 s.. 1 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 

http://www.seconomicsproject.eu/sites/default/files/content-files/deliverables/D4.5_v1.0_final.pdf
http://www.seconomicsproject.eu/sites/default/files/content-files/deliverables/D4.5_v1.0_final.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0252900
http://hdl.handle.net/11104/0245128
http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2013.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0255234
http://www.seconomicsproject.eu/sites/default/files/content-files/deliverables/D4.5_v1.0_fin
http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-20


216 
 

Klíčová slova: statistics * women * science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2014-web.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255235  
 
0455104 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Večerník, Jiří - Mysíková, Martina 
Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské indikátory.  
[Poverty in the Czech Republic: A Critical Look at EU Indicators.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015. 113 s. ISBN 978-80-7330-283-2 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: poverty measurement * Czech Republic * EU indicators 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255772 
  

http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2014-web.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0255235
http://hdl.handle.net/11104/0255772
http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2014-w
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0452707 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin - Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva 
Aktér 2014/2015 – závěrečná technická zpráva.  
[Social actor 2014/2015 – final technical report.] 
Praha : Fakulta filosofická UK, 2015. 4 s. 
Grant ostatní: Fakulta filosofická UK(CZ) 700145 
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje 
Klíčová slova: crime * secutity * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253618  
 
0452727 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin - Varvařovská, Lucie 
Generation Quoi - rekrutace pro ČT.  
[Generation Quoi – recruitment for Czech Television.] 
Praha : Česká televize, 2015. 4 s. 
Grant ostatní: Česká televize(CZ) 700152 
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje 
Klíčová slova: recruiment * generation Y 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253630  
 
0452713 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin - Kunštát, Daniel - Pilecká, Jarmila 
Index bezpečnosti.  
[Index of security.] 
Praha : Aspen Institut Prague, 2015. 4 s. 
Grant ostatní: Aspen Institut Prague(CZ) 700154 
Zdroj financování: N - neveřejné zdroje 
Klíčová slova: security * index 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253624  
 
0452711 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin - Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva 
Vyrovnání se s komunistickou minulostí.  
[Dealing with the Communist Past.] 
Praha : Lingnan University, Department of Sociology and Social Policy, 2015. 8 s. 
Grant ostatní: Lingnan University, Department of Sociology and Social Policy(HK) 
700149 
Zdroj financování: N - neveřejné zdroje 
Klíčová slova: comunist * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253620  
 
 

http://hdl.handle.net/11104/0253618
http://hdl.handle.net/11104/0253630
http://hdl.handle.net/11104/0253624
http://hdl.handle.net/11104/0253620
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0452702 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin - Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva 
Politická a občanská participace uživatelů sociálních sítí – závěrečná technická zpráva.  
[Political and civic engagement of social networks users – final technical report.] 
Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2015. 10 s. 
Grant ostatní: Fakulta sociálních věd UK(CZ) 700146 
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje 
Klíčová slova: political engagement * civic engagement * social networks 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253616  
 
0457618 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva 
Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti.  
[People’s Attitudes towards Fur Animals.] 
Praha : Svoboda zvířat, 2015. 20 s. 
Grant ostatní: Svoboda zvířat(CZ) 700156 
Zdroj financování: N - neveřejné zdroje 
Klíčová slova: fur animals * public opinion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257988  
 
0452723 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda - Červenka, Jan - Štohanzlová, Iva 
Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2015.  
[Image of Czech Statistical Office in the view of Czech public 2015.] 
Praha : Český statistický úřad, 2015. 55 s. 
Grant ostatní: Český statistický úřad(CZ) 700153 
Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje 
Klíčová slova: public opinion * Czech statistical office 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253626 
  

http://hdl.handle.net/11104/0253616
http://hdl.handle.net/11104/0257988
http://hdl.handle.net/11104/0253626
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0451104 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin - Rábek, Tomáš 
Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině - říjen 2015.  
[Opinons of the Czech public toward the events on Ukraine - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm151110) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Ukraine * Safety 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/opinons-of-the-czech-public-toward-
the-events-on-ukraine-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252318  
 
0442268 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin - Leontiyeva, Yana 
Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – únor 2015.  
[Opinons of the Czech public toward the events on Ukraine - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150227) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Ucraine * political event 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245744  
 
0446521 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin 
Postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků červen 2015.  
[ Attitude of Czech Public to Accepting of Immigrants and Refugees - June 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150723) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: immigrants * refugees 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-
imigrantu-a-uprchliku-cerven-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248507  
 
0451542 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin 
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - říjen a listopad 2015.  
[Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees - October and November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm151130) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: immigrants * refugees 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-to-
accepting-of-refugees-october-and-november-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252698  
 
 

http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/opinons-of-the-czech-public-toward-the-events-on-ukraine-october-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/opinons-of-the-czech-public-toward-the-events-on-ukraine-october-2015
http://hdl.handle.net/11104/0252318
http://hdl.handle.net/11104/0245744
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-imigrantu-a-uprchliku-cerven-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-imigrantu-a-uprchliku-cerven-2015
http://hdl.handle.net/11104/0248507
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-to-accepting-of-refugees-october-and-november-2015
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http://hdl.handle.net/11104/0252698
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0448941 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Buchtík, Martin 
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - září 2015.  
[ Attitude of Czech Public to Accepting of Refugees - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm151007) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: immigrants * refugees 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-to-
accepting-of-refugees-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250555  
 
0443731 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015.  
[ Trust to Some Public Institutions - March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po150417) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: trust * institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-
v-breznu-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246428  
 
0443754 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – duben 2015.  
[ Trust in European and International Institutions - April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150504) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: trust * international institutions * european institutions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/duvera-v-evropske-a-mezinarodni-
instituce-duben-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246459  
 
0449385 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Důvody hrdosti a studu na české občanství – říjen 2015.  
[ The reasons of pride and shame for Czech citizenship - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov151027) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: citizenship 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/the-reasons-of-pride-and-shame-for-
czech-citizenship-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250956  
 
 

http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-to-accepting-of-refugees-september-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/attitude-of-czech-public-to-accepting-of-refugees-september-2015
http://hdl.handle.net/11104/0250555
http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-v-breznu-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-v-breznu-2015
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http://hdl.handle.net/11104/0250956
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0443238 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Fungování demokracie a lidská práva v ČR - únor 2015.  
[ The Functioning of Democracy and Human Rights in the Czech Republic - February 
2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd150313a) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: democracy * human rights 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/fungovani-demokracie-a-
lidska-prava-v-cr-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245983  
 
0443972 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Hodnocení evropské integrace - duben 2015.  
[ Evaluation of European Integration - April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150506) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: European integration 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/hodnoceni-evropske-integrace-duben-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246606  
 
0444845 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Hodnocení ochrany životního prostředí - květen 2015.  
[ Evaluation of environmental protection - May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oe150610) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: enviromental protection 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/evaluation-of-environmental-protection-may-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247334  
 
0444624 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015.  
[ Household Behavior and Evaluation of the Environment - May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oe150608) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: enviromental issues 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/household-behavior-and-evaluation-of-the-
environment-may-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247183  
 
 

http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/fungovani-demokracie-a-lidska-prava-v-cr-unor-2015
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0450568 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Listopad 1989 očima české veřejnosti – říjen 2015.  
[November 1989 in the view of Czech public - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd151116) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Velvet revolution 1989 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/november-1989-in-the-view-of-
czech-public-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251904  
 
0443278 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015.  
[ Morality of Politicians Viewed by Public Opinion - March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd150402) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: morality * politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/moralka-politiku-ocima-
verejnosti-brezen-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246035  
 
0443725 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2015.  
[Opinion on the prevalence and level of corruption among public officials and 
institutions - March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po150410) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: politician * public official * resignation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/nazor-na-rozsirenost-a-miru-korupce-u-
verejnych-cinitelu-a-instituci-brezen-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246404  
 
0443969 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii - duben 2015.  
[Public Opinion to EU Membership of the Czech republic - April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150505) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: EU membership 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/nazory-verejnosti-na-clenstvi-ceske-
republiky-v-evropske-unii-duben-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246605  
 

http://cvvm.soc.cas.cz/en/democracy-civic-society/november-1989-in-the-view-of-czech-public-october-2015
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0448933 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Názory veřejnosti na důvody vstupu do politické strany – září 2015.  
[ Public Opinion on Reasons for Joining Political Parties - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv151002b) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political parties * public life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/public-opinion-on-reasons-for-joining-
political-parties-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250553  
 
0442271 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Čadová, Naděžda 
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - únor 2015.  
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http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/evaluation-of-the-activities-
of-political-parties-and-selected-institutions-june-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248501  
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0442267 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském 
srovnání – leden 2015.  
[Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European 
Comparison - January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150226) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: material living conditions * economic situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/hodnoceni-ekonomicke-situace-a-
materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leden-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245745  
 
0448811 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském 
srovnání – léto 2015.  
[Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European 
Comparison - Summer 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150924) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * household * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/hodnoceni-ekonomicke-situace-a-
materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leto-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250439  
 
0441024 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – leden 2015.  
[Evaluation of Bohuslav Sobotka's Cabinet - January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150204) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: government * Bohuslav Sobotka 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/hodnoceni-vlady-bohuslava-sobotky-leden-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244117  
 
0448929 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Image politických stran – září 2015.  
[ Image of Political Parties - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 9 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv150929) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political parties * movements 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/image-of-political-parties-september-2015  
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250550  
 
0443248 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2015.  
[Public Opinion on the Reasons to Participate in Politics - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd150325) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: participation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/mineni-o-motivech-vstupu-
do-politiky-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245991  
 
0446515 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Názory občanů na drogy – květen 2015.  
[ Citizen's Views on Drugs - May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ob150701) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: drugs use 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/security-negative-phenomena/citizen-s-views-on-drugs-
may-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248503  
 
0443268 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Názory občanů na možnosti ovlivnit legislativní proces – únor 2015.  
[Public Views on the Possibility to Influence the Legislative Process - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd150325) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Legislative Process * Laws 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/nazory-obcanu-na-moznosti-
ovlivnit-legislativni-proces-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246006  
 
0451332 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2015.  
[Citizens on Economic Situation of Their Households - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu151126) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * household * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/work-income-living-level/citizens-on-economic-situation-of-
their-households-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252556  

http://hdl.handle.net/11104/0250550
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/mineni-o-motivech-vstupu-do-politiky-unor-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/mineni-o-motivech-vstupu-do-politiky-unor-2015
http://hdl.handle.net/11104/0245991
http://cvvm.soc.cas.cz/en/security-negative-phenomena/citizen-s-views-on-drugs-may-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/en/security-negative-phenomena/citizen-s-views-on-drugs-may-2015
http://hdl.handle.net/11104/0248503
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/nazory-obcanu-na-moznosti-ovlivnit-legislativni-proces-unor-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/nazory-obcanu-na-moznosti-ovlivnit-legislativni-proces-unor-2015
http://hdl.handle.net/11104/0246006
http://cvvm.soc.cas.cz/en/work-income-living-level/citizens-on-economic-situation-of-their-households-october-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/en/work-income-living-level/citizens-on-economic-situation-of-their-households-october-2015
http://hdl.handle.net/11104/0252556


 
 231 

0443271 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2015.  
[ Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their 
Households - March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150330) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * households * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-
urovni-svych-domacnosti-brezen-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246032  
 
0446551 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2015.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their 
Households - June 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150729) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * household * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-
urovni-svych-domacnosti-cerven-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248540  
 
0443974 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2015.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their 
Households - April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150513) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * households * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-
urovni-svych-domacnosti-duben-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246608  
 
0446504 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2015.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their 
Households - May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150626) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * households * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-policy/citizens-on-economic-situation-of-the-
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czech-republic-and-living-standard-of-their-households-may-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248497  
 
0441425 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2015.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their 
Households - January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150210) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * households * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-
urovni-svych-domacnosti-leden-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244458  
 
0451330 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2015.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their 
Households - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev151125) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * household * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-of-
the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252508  
 
0442270 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2015.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their 
Households - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150302) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * households * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-
urovni-svych-domacnosti-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245743  
 
0448936 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2015.  
[ Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their 
Households - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev151006) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Klíčová slova: economic situation * household * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-of-
the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250554  
 
0442251 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2015.  
[Inflation And Real Income Of Households In View Of Public - January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150217) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: income * inflation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-inflaci-a-realnych-prijmech-leden-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245752  
 
0443973 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU – duben 2015.  
[ Citizens on Adoption of Euro and Impacts of EU Membership on the Czech Republic - 
April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 10 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150512) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: euro * currency 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/obcane-o-prijeti-eura-a-dopadech-vstupu-
cr-do-eu-duben-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246607  
 
0446517 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – červen 2015.  
[ Citizens on the Transatlantic Trade and Investment Partnership - June 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150708) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/citizens-on-the-transatlantic-trade-
and-investment-partnership-june-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248505  
 
0453484 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – listopad 2015.  
[Citizens on the Transatlantic Trade and Investment Partnership - November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm151230) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 

http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-of-the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-september-2015
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Klíčová slova: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/citizens-on-the-transatlantic-trade-
and-investment-partnership-november-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254352  
 
0448942 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – září 2015.  
[ Citizens on the Transatlantic Trade and Investment Partnership - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm151008) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/international-relations/citizens-on-the-transatlantic-trade-
and-investment-partnership-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250556  
 
0442264 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – leden 2015.  
[Citizens on Relations of the Czech Republic to Other Countries - January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150223) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: foreign countries * relations 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememi-
leden-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245747  
 
0443274 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2015.  
[ Political Culture of Public Officials and Politicians - March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ps150401) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political culture * politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/hodnoceni-politicke-situace/politicka-kultura-verejne-cinnych-
lidi-brezen-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246033  
 
0450562 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Postoje veřejnosti k cizincům a k důvodům jejich přijímání v ČR – říjen 2015.  
[Public Attitudes Towards Foreigners and Reasons for Their Reception in the Czech 
Republic - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov151113) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Klíčová slova: Foreigners 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/public-attitudes-towards-foreigners-and-
reasons-for-their-reception-in-the-czech-republic-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251903  
 
0449330 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Postoje veřejnosti k zákazu kouření v restauračních zařízeních – září 2015.  
[Attitudes towards complete smoking ban in restaurants - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oz151022) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Smoking ban 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/health-leisure-time/attitudes-towards-complete-smoking-
ban-in-restaurants-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250909  
 
0446514 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2015.  
[ Public Attitudes Towards Consumption of Some Addictive Substances - May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ob150629) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: health risk * addictive substances 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/security-negative-phenomena/public-attitudes-towards-
consumption-of-some-addictive-substances-may-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248502  
 
0444617 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2015.  
[ Romanies and Coexistence with Them in View of Czech Public – April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov150602) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Romany minority * coexistence 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-
verejnosti-duben-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247180  
 
0446867 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Sebezařazení na levopravé škále politické orientace - červen 2015.  
[ Self-Classification on the Left-Right Scale of Political Orientation - June 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po150827) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political orientation 

http://cvvm.soc.cas.cz/en/relations-attitudes/public-attitudes-towards-foreigners-and-reasons-for-their-reception-in-the-czech-republic-october-2015
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/self-classification-on-the-left-right-scale-of-political-
orientation-june-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248841  
 
0442279 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života - únor 2015.  
[Satisfaction with the Situation in Selected Areas of Public Life - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 14 s. - (Tiskové zprávy CVVM) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: areas of public life * satisfaction 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/hodnoceni-politicke-situace/spokojenost-se-stavem-ve-
vybranych-oblastech-verejneho-zivota-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245740  
 
0449384 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – září 2015.  
[ Satisfaction with the Situation in Selected Areas of Public Life - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 19 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ps151027) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Public Life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/political-situation/satisfaction-with-the-situation-in-
selected-areas-of-public-life-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250955  
 
0446553 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Spokojenost s životem – červen 2015.  
[ Contentment with Life - June 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov150730) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: contentment with life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/spokojenost-s-zivotem-cerven-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248555  
 
0441023 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Spokojenost s životem – prosinec 2014.  
[Contentment with Life - December 2014.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov150202) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: contentment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/spokojenost-s-zivotem-prosinec-2014  
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244077  
 
0442259 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Sympatie české veřejnosti k některým zemím – leden 2015.  
[Czech Public's Attitudes to Foreign countries - January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150220) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: foreign countries * sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/sympatie-ceske-verejnosti-k-nekterym-
zemim-leden-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245748  
 
0443728 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Veřejnost o důvodech k odstoupení politiků z funkce – březen 2015.  
[Public on Reasons for Resignation of Politicians from Their Posts - March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ps150413) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Resignation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/hodnoceni-politicke-situace/verejnost-o-duvodech-k-
odstoupeni-politiku-z-funkce-brezen-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246403  
 
0443729 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Vliv na politické rozhodování – březen 2015.  
[Influence on political decision-making - March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd150415) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: corruption 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/vliv-na-politicke-
rozhodovani-brezen-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246426  
 
0442283 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Červenka, Jan 
Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR - únor 2015.  
[Relation to Different National Groups Living in the Czech Republic - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov150306) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: national groups 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/vztah-ceske-verejnosti-k-
narodnostnim-skupinam-zijicim-v-cr-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245739  
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0443734 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra stranickým představitelům - duben 2015.  
[ Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150427) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Top Politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-stranickym-predstavitelum-duben-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246431  
 
0448931 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra stranickým představitelům - září 2015.  
[ Popularity of Party Representatives.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi151001) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Top Politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-party-
representatives-27  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250551  
 
0446516 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2015.  
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June 
2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150703) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-
constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-june-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248504  
 
0443733 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v dubnu 2015.  
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150424) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-
politickou-situaci-v-dubnu-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246430  
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0444616 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v květnu 2015.  
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in May 
2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150601) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-
politickou-situaci-v-kvetnu-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247179  
 
0440746 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v lednu 2015.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150130) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-
politickou-situaci-v-lednu-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243890  
 
0451328 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2015.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi151125) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-
constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-november-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252555  
 
0449331 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v říjnu 2015.  
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi151023) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-
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constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250910  
 
0442256 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v únoru 2015.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150220) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-
politickou-situaci-v-unoru-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245749  
 
0448928 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2015.  
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150925) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/confidence-in-
constitutional-institutions-and-satisfaction-with-political-situation-in-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250549  
 
0443244 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra ústavním institucím v březnu 2015.  
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in 
March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150320) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-
politickou-situaci-v-breznu-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245989  
 
0444619 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra vrcholným politikům - květen 2015.  
[Popularity of Top Politicians - May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150603) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Top Politicians 
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-vrcholnym-politikum-kveten-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247181  
 
0449630 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Důvěra vrcholným politikům - říjen 2015.  
[Popularity of Top Politicians - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi151102) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Top Politicians 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/popularity-of-top-
politicians-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251170  
 
0441427 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2015.  
[Public opinion on performance of president Miloš Zeman - January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150211) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: president * Miloš Zeman 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/hodnoceni-pusobeni-milose-zemana-v-
prezidentskem-urade-leden-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244459  
 
0442266 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Nejvýraznější osobnost roku 2014.  
[The most significant people in public life in the Czech Republic in 2014.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ps150225) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: significant people 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/hodnoceni-politicke-situace/nejvyraznejsi-osobnost-roku-2014  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245746  
 
0443243 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v březnu 2015.  
[ Party Preferences and Voting Model in March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv150319) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-a-volebni-model-v-breznu-
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2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245988  
 
0446510 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v červnu 2015.  
[ Party Preferences and Voting Model in June 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv150626) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-in-
june-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248500  
 
0443732 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v dubnu 2015.  
[ Party Preferences and Voting Model in April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv150423) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-a-volebni-model-v-breznu-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246429  
 
0444615 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v květnu 2015.  
[Party Preferences and Voting Model in May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv150528) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-a-volebni-model-v-kvetnu-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247178  
 
0440744 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v lednu 2015.  
[Party Preferences and Voting Model in January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv150129) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
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Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-a-volebni-model-v-lednu-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243889  
 
0450987 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v listopadu 2015.  
[Party Preferences and Voting Model in November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv151120) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-in-
november-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252198  
 
0453483 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v prosinci 2015.  
[Party Preferences and Voting Model in December 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv151218) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-in-
december-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254351  
 
0449233 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v říjnu 2015.  
[Party Preferences and Voting Model in October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv151022) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/party-preferences-and-voting-model-in-
october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250843  
 
0442254 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v únoru 2015.  
[Party Preferences and Voting Model in February 2015.] 
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Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv150219) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-a-volebni-model-v-unoru-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245750  
 
0448439 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Stranické preference a volební model v září 2015.  
[Party Preferences and Voting Model in September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv150923) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party 
Preferences * Voting Behavior * Public Sympathy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-a-volebni-model-v-zari-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250153  
 
0448950 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Kunštát, Daniel 
Strany a voliči - 2015.  
[ Parties and Voters - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi151001) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: political party 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/election-parties/parties-and-voters-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250560  
 
0449373 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Maříková, Hana 
Nebojme se diverzity!.  
[Don´t be afraid of diversity!.] 
Praha : Technologická agentura ČR, 2015. 1 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: diversity 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/tiskova_zprava_16_6.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250953  
 
0452780 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Mertl, Jiří 
Důchodové spoření a jeho využití českými občany - listopad 2015.  
[Czech citizens and their saving up for retirement - November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es151209) 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: pension system * saving 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/czech-citizens-and-their-saving-up-for-
retirement-november-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253758  
 
0452782 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Mertl, Jiří 
Změny v důchodovém systému: hodnocení občanů - listopad 2015.  
[Changes of the Pension System: Evaluation by Czech Citizens - November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es151214) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: pension system * evaluation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/changes-of-the-pension-system-evaluation-by-
czech-citizens-november-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253759  
 
0443388 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, J. 
Angažovanost občanů a zájem o politiku – únor 2015.  
[ Involvement of Czechs in Public Life and Their Interest in Politics - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd150323) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: participation * political organization 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/angazovanost-obcanu-a-
zajem-o-politiku-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246136  
 
0451972 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Pilecká, J. 
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – listopad 2015.  
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their 
Households - November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev151201) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: economic situation * household * living standard 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/economic-development/citizens-on-economic-situation-of-
the-czech-republic-and-living-standard-of-their-households-november-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253077  
 
0444946 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Česká veřejnost o globálních problémech - květen 2015.  
[Czech Public on Global Environmental Problems – May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oe150618) 
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Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: environment * decrease of rainforest * accumulation of waste 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/czech-public-on-global-environmental-problems-
may-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247403  
 
0450868 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Důvěra některým institucím veřejného života v říjnu 2015.  
[Trust to Some Public Institutions - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po151119) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Trust * Institution 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/trust-to-some-public-institutions-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252061  
 
0450869 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2015.  
[Evaluation of Some Social Conditions - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu151120) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Social conditions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/work-income-living-level/evaluation-of-some-social-
conditions-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252062  
 
0448945 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015.  
[ Different types of schools in opinions of the Czech public - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or151012) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: education * types of schools 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/different-types-of-schools-in-opinions-of-the-czech-
public-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250558  
 
0442252 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – leden 
2015.  
[Evaluation of Development in Selected Areas of Public Life in Last Year - January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 22 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd150216) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Klíčová slova: areas of public life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/hodnoceni-vyvoje-vybranych-
oblasti-verejneho-zivota-behem-uplynuleho-roku-leden-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245751  
 
0444005 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Hodnocení životních podmínek v místě bydliště - duben 2015.  
[Satisfaction with conditions of living at the place of residence – April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or150514) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: satisfaction * living conditions 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ostatni-ruzne/hodnoceni-zivotnich-podminek-v-miste-bydliste-
duben-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246626  
 
0443279 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Jaké chování je pro nás morálně přijatelné? – březen 2015.  
[ What Behavior Is Morally Acceptable for Us? - March 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov150403) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: morality 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/jake-chovani-je-pro-nas-moralne-
prijatelne-brezen-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246036  
 
0443247 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Naléhavost zabývání se veřejného života – březen 2015.  
[Urgency of Some Problems in the View of Public Opinion - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 12 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po150324) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: public life 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/nalehavost-zabyvani-se--verejneho-zivota-
brezen-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245990  
 
0441433 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2015.  
[Opinion on the indebtment of citizens and the state - January 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, er150213) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: indebtment 
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicke-ostatni/nazor-na-zadluzeni-obyvatel-a-statu-leden-
2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244462  
 
0452990 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad 2015.  
[Public Opinion on Social Security System in the Czech Republic - November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es151217) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Social security system * Social politics 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/public-opinion-on-social-security-system-in-
the-czech-republic-november-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253936  
 
0443236 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2015.  
[Views on the participation of citizens in decision-making - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd150310) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: decision-making * participation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/nazory-na-podileni-se-
obcanu-na-rozhodovani-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245981  
 
0444612 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2015.  
[Opinions on Social Order and Social Cohesion - April 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or150514) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social order * social cohesion 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/nazory-na-usporadani-spolecnosti-a-
socialni-soudrznost-duben-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247177  
 
0449229 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Názory občanů na státní maturitu a na školné na veřejných vysokých školách – září 
2015.  
[ Public Opinion on the State Secondary School-leaving Examination and Tuition Fees - 
September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or151019) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
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Klíčová slova: education * tuition fees 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/public-opinion-on-the-state-secondary-school-
leaving-examination-and-tuition-fees-september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250842  
 
0453481 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a alokace veřejných prostředků – 
listopad 2015.  
[Public opinion on social security in the Czech Republic and allocation of public funds - 
November 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es151218) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Social security system * Social politics 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/social-policy/public-opinion-on-social-security-in-the-czech-
republic-and-allocation-of-public-funds-november-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254350  
 
0448947 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Občané o možnostech dosažení vzdělání - září 2015.  
[ Citizens on Opportunities to Receive Education - September 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or151013) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: education 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/citizens-on-opportunities-to-receive-education-
september-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250559  
 
0446522 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Ochota přijmout zaměstnání – červen 2015.  
[ Willingness to Take Up Employment - June 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu150724) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: unemployment * job 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/work-income-living-level/willingness-to-take-up-
employment-june-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248508  
 
0443237 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Pocit bezpečí a bezpečnostní rizika a hrozby z pohledu české veřejnosti - únor 2015.  
[Feeling of Safety, Security Risks and Threats from Perspective of Czech Public - 
February 2015.] 
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Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 9 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ob150311) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: safety * security 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/negativni-jevy-bezpecnost/pocit-bezpeci-a-bezpecnostni-rizika-
a-hrozby-z-pohledu-ceske-verejnosti-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245982  
 
0450984 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Politická orientace českých občanů – říjen 2015.  
[Political Orientation of Czech Citizens - October 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po151123) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Political orientation * Ideology 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/political-orientation-of-czech-citizens-october-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252151  
 
0443242 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Tolerance k vybraným skupinám obyvatel - únor 2015.  
[Tolerance to Selected Groups of Population - February 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov150316) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: tolerance 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/tolerance-k-vybranym-skupinam-
obyvatel-unor-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245987  
 
0444844 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Tuček, Milan 
Veřejnost o energetice – květen 2015.  
[Public on Power Engineering - May 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oe150609) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: nuclear energy * electrical energy * environment 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/public-on-power-engineering-may-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247333  
 
0451153 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Vinopal, Jiří 
Pivo v české společnosti v roce 2015.  
[Beer in Czech society in 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OR151124a) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: beer * consumption 

http://cvvm.soc.cas.cz/negativni-jevy-bezpecnost/pocit-bezpeci-a-bezpecnostni-rizika-a-hrozby-z-pohledu-ceske-verejnosti-unor-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/negativni-jevy-bezpecnost/pocit-bezpeci-a-bezpecnostni-rizika-a-hrozby-z-pohledu-ceske-verejnosti-unor-2015
http://hdl.handle.net/11104/0245982
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/political-orientation-of-czech-citizens-october-2015
http://hdl.handle.net/11104/0252151
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/tolerance-k-vybranym-skupinam-obyvatel-unor-2015
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/tolerance-k-vybranym-skupinam-obyvatel-unor-2015
http://hdl.handle.net/11104/0245987
http://cvvm.soc.cas.cz/en/ecology/public-on-power-engineering-may-2015
http://hdl.handle.net/11104/0247333
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/beer-in-czech-society-in-20145  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252403  
 
0451154 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Vinopal, Jiří 
Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015.  
[The interest in beer and its choice in 2015.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OR151124b) 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: beer * brand preference 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/the-interest-in-beer-and-it-choice-in-2015  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252404  
 
0454093 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva 
Vohlídalová, Marta 
Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření „Ženy a muži v rovnováze.  
[Research Report: „Women and Men in Equilibrum“.] 
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v, 2015. 64 s. 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: women * politics * political careers 

http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/vyzkumna-
zprava-z-dotaznikoveho-setreni_postoje-verejnosti-k-pusobeni-zen-v-politice.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254787  
 

  

http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/beer-in-czech-society-in-20145
http://hdl.handle.net/11104/0252403
http://cvvm.soc.cas.cz/en/other/the-interest-in-beer-and-it-choice-in-2015
http://hdl.handle.net/11104/0252404
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/vyzkumna-zprava-z-dotaznikoveho-setreni_postoje-verejnosti-k-pusobeni-zen-v-politice.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/vyzkumna-zprava-z-dotaznikoveho-setreni_postoje-verejnosti-k-pusobeni-zen-v-politice.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0254787
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/vyzkumna-zprava-z-dotaznikoveho-setreni_postoje-verejnosti-k-pusobeni-zen-v-politi
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Abstrakt – not RIV – 1 
 
0453751 - SOU-Z 2016 DE eng A - Abstrakt 
Hašková, Hana 
Assuring Quality "Bottom-up".  
Good Quality In Early Childcare - Ideas, Goals And Strategies In Europe. Berlin : AGF, 2015. 
s. 20-21. 
[Good Quality In Early Childcare - Ideas, Goals And Strategies In Europe. 20150625, 
Berlin] 
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254473 
 
 
  

http://hdl.handle.net/11104/0254473
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Článek v novinách – not RIV – 4 
 
0454585 - SOU-Z 2016 CZ cze N - Článek v novinách 
Cidlinská, Kateřina 
Akademie čili nevěstinec.  
[Academy as brothel.] 
Lidové noviny. (2015). ISSN 0862-5921 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: Library of the Czech Academy of Sciences * exhibition * nudes 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://www.lidovky.cz/akademie-cili-nevestinec-08h-
/kultura.aspx?c=A151106_165942_ln_kultura_ELE  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255248  
 
0448879 - SOU-Z 2016 CZ cze N - Článek v novinách 
Dlouhá, Marie 
Potomky musíte na nástupnictví připravovat.  
[Family succession in business should be planned.] 
Hospodářské noviny. -, - (2015), s. 28-29. ISSN 1213-7693 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: entrepreneurship * successorship * family business 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250500  
 
0444766 - SOU-Z 2016 CZ cze N - Článek v novinách 
Hašková, Hana 
Proměny časování a způsobu návratu matek do zaměstnání.  
[Changes in the timing of mothers´ return to the labour market.] 
Rovné příležitosti v souvislostech. Roč. 11, č. 1 (2015), s. 1-4 
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-13766S 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender * labour market * motherhood 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 
http://zpravodaj.feminismus.cz/cz/clanek/promeny-casovani-a-zpusobu-navratu-
matek-do-zamestnani  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247255  
 
0451160 - FLU-F 2016 CZ cze N - Článek v novinách 
Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip 
Texty bez čtenářů aneb Horečná nehybnost vědy.  
Host. Roč. 31, č. 6 (2015), s. 1-5. ISSN 1211-9938 
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378025 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252353  
  

http://www.lidovky.cz/akademie-cili-nevestinec-08h-/kultura.aspx?c=A151106_165942_ln_kultura_ELE
http://www.lidovky.cz/akademie-cili-nevestinec-08h-/kultura.aspx?c=A151106_165942_ln_kultura_ELE
http://hdl.handle.net/11104/0255248
http://hdl.handle.net/11104/0250500
http://zpravodaj.feminismus.cz/cz/clanek/promeny-casovani-a-zpusobu-navratu-matek-do-zamestnani
http://zpravodaj.feminismus.cz/cz/clanek/promeny-casovani-a-zpusobu-navratu-matek-do-zamestnani
http://hdl.handle.net/11104/0247255
http://hdl.handle.net/11104/0252353
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Ostatní výsledky - RIV – 8 
 
0453108 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky 
Ďurďovič, Martin - Bernardyová, Kateřina - Čermák, Daniel 
Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2014.  
[Summary of Main Findings from the Sociological Research in 2014.] 
2015 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020170 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: decision-making process * local community * deep geological repository 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253984  
 
0453111 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky 
Ďurďovič, Martin - Čermák, Daniel - Bernardyová, Kateřina 
Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2015.  
[Summary of Main Findings from the Sociological Research in 2015.] 
2015 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020170 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: local community * public opinion survey * deep geological repository 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253988  
 
0453226 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng O - Ostatní výsledky 
Hašková, Hana - Vohlídalová, Marta 
Editorship of the English special issue of the journal Sociologický časopis-Czech 
Sociological Review – theme Gender Aspects of the Life Course.  
2015 
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: qualitative research * life course * quantitative research * gender 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254079  
 
0454446 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng O - Ostatní výsledky 
Skovajsa, Marek 
Editorship of a Symposium on Interpretation and Social Knowledge by Isaac Ariail Reed 
in Sociologický časopis / Czech Sociological Review.  
2015 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social theory * cultural sociology * explanation and understanding 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255136  
 
0452515 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze, eng O - Ostatní výsledky 
Uhde, Zuzana 
Editorství tematického čísla časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum – 
Transnacionální feminismus.  

http://hdl.handle.net/11104/0253984
http://hdl.handle.net/11104/0253988
http://hdl.handle.net/11104/0254079
http://hdl.handle.net/11104/0255136
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[Transnational feminism; editorship of the special issue of the journal Gender and 
Research.] 
2015 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: transnational feminism * globalisation 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253499  
 
0453092 - SOU-Z 2016 RIV CZ eng O - Ostatní výsledky 
Vajdová, Zdenka - Vinopal, Jiří 
WP2: Research infrastructures. D2.1 Mapping research institutions in CEE countries.  
2015 
GRANT EU: European Commission(XE) 605140 - PLATENSO 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: social nuclear research * nuclear energy 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie 

http://platensoproject.eu/sites/default/files/deliverables/PLATENSO-deliverable-
2_1.pdf  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253978  
 
0452571 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky 
Vojtíšková, Kateřina 
Co je kulturní plánování?.  
[What is Cultural Planning?.] 
A2. Roč. 11, č. 7 (2015), s. 26-27. ISSN 1803-6635 
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032 
Klíčová slova: cultural planning * public policy * culture led regeneration 
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253528  
 
0457300 - SOU-Z 2016 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky 
Vojtíšková, Kateřina 
Participace na kulturním plánování – přínos pro menší a střední města?.  
[Participatory cultural planning – advantage for small and medium-sized towns?.] 
Smart Cities. Roč. 3, č. 4 (2015), s. 5-7. ISSN 2336-1786 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: cultural planning * local and regional development * local government 
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa 
http://www.scmagazine.cz/casopis/04-15/participace-na-kulturnim-planovani-prinos-
pro-mensi-a-stredni-mesta?locale=cs  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257702  
 

  

http://hdl.handle.net/11104/0253499
http://platensoproject.eu/sites/default/files/deliverables/PLATENSO-deliverable-2_1.pdf
http://platensoproject.eu/sites/default/files/deliverables/PLATENSO-deliverable-2_1.pdf
http://hdl.handle.net/11104/0253978
http://hdl.handle.net/11104/0253528
http://www.scmagazine.cz/casopis/04-15/participace-na-kulturnim-planovani-prinos-pro-mensi-a-stredni-mesta?locale=cs
http://www.scmagazine.cz/casopis/04-15/participace-na-kulturnim-planovani-prinos-pro-mensi-a-stredni-mesta?locale=cs
http://hdl.handle.net/11104/0257702
http://platensoproject.eu/sites/default/files/deliverables/PLATENSO-deliverable-2
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Ostatní výsledky – not RIV – 3 
 
0454586 - SOU-Z 2016 CZ cze O - Ostatní výsledky 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoringový program pro středoškolačky – koordinace, organizace.  
[Mentoring program for female high-school students – coordination, organization.] 
2015 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * female high-school students * technical sciences 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255249  
 
0454587 - SOU-Z 2016 CZ cze O - Ostatní výsledky 
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina 
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce – koordinace, organizace.  
[Mentoring program for early career researchers – coordination, organization.] 
2015 
Grant CEP: GA MŠk LE14021 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * academic career 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255250  
 
0454575 - SOU-Z 2016 CZ cze O - Ostatní výsledky 
Tenglerová, Hana 
Férová věda a jak jí dosáhnout? Zpráva z konference.  
[Fair Science and how to rearch it? Report of the Conference.] 
2015 
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: gender equality * women * science 
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255237  
 

 
 
  

http://hdl.handle.net/11104/0255249
http://hdl.handle.net/11104/0255250
http://hdl.handle.net/11104/0255237
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Dizertace – not RIV – 1 
 
0449006 - SOU-Z 2016 CZ slo D - Dizertace 
Nikischer, Richard 
Koncept regionálnej identity vo výskume sociálne konštruovaných regiónov: 
multimierková perspektíva.  
[The concept of regional identity in the research of socially constructed regions: a 
multiscale perspective.] 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální a regionální 
geografie. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015. 119 + 281 
přílohy 
Institucionální podpora: RVO:68378025 
Klíčová slova: regional identity * institutionalization of region * new regional geography 
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie  
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250610 
  

http://hdl.handle.net/11104/0250610
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PŘÍLOHA 4  

Anotace publikací vydaných Sociologickým 
ústavem AV ČR, v.v.i., v roce 2015 
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Geografie výsledků parlamentních voleb: prostorové vzorce volebního chování 
v České republice 1992 – 2013 

 
Kostelecký, T. R. Mikešová, M. Poláková, D. Čermák, 
J. Bernard, M. Šimon. Geografie výsledků parlamentních 
voleb: prostorové vzorce volebního chování v České republice 
1992 – 2013. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 
209 s. ISBN 978-80-7330-284-9 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky jsou většinou voličů považovány za nejdůležitější 
z voleb, protože se při nich rozhoduje o budoucím složení 
vlády. Bývá v nich proto také vyšší volební účast než 
v jiných volbách. Protože poskytují detailní informace 

o volebním chování v každé z více než 6000 českých, moravských a slezských obcí, jsou 
volební data zvláště vhodná ke zkoumání regionálních rozdílů volebního chování a jejich 
proměn v čase. Navíc máme o obcích a jejich obyvatelstvu ještě řadu dalších informací 
pocházejících z jiných zdrojů, takže můžeme geografii volebního chování a její vývoj 
studovat i v kontextu vývoje prostorových vzorců sociální struktury a dalších změn, 
které se odehrávají v území. A právě to je primárním cílem této knihy, která se snaží 
odpovědět na to, jaké jsou prostorové vzorce volebního chování po roce 1990 a jaký byl 
jejich vývoj v čase. Detailní poznání geografie volebního chování následně umožňuje 
autorům soustředit se na druhou klíčovou otázku: Proč jsou politické preference 
obyvatel žijících v různých obcích Česka odlišné? 
 
Postarat se ve stáří. Rodina a zajištění péče o seniory 
 

Dudová, R. Postarat se ve stáří. Rodina a zajištění péče o 
seniory. Praha: Sociologické nakladatelství SLON / 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 199 s. ISBN 978-80-
7330-260-3 
 
Poskytování péče o seniora v rodině je náročný úkol 
a praktická podoba této péče může mít mnoho tváří. Kniha 
Radky Dudové se zaměřuje na palčivé otázky a problémy, 
které v České republice péči o seniory provázejí z pohledu 
pečujících blízkých osob. Klade vedle sebe výsledky 
analýzy mediálního a politického diskurzu a výsledky 
biografického výzkumu neformálních pečovatelek 
a pečovatelů. Pojmenovává přitom rozpory a paradoxy, 
které v této oblasti existují. Mediální prezentace tématu 

péče o seniory zdůrazňuje odpovědnost rodiny a příbuzných za zajištění péče 
a blahodárnost péče v domácím či přirozeném prostředí. Osobní příběhy pečujících žen 
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a mužů oproti tomu ukazují ambivalentnost zkušenosti péče: na jedné straně obětavost 
a lásku projevenou v každodenních aktivitách, na straně druhé ekonomická rizika, 
vyčerpání, pocit nezastupitelnosti i hledání jiných možných řešení. 
 
Kniha přispívá do diskuse, zda je skutečně možné v neformální péči v rámci rodiny 
spatřovat budoucí řešení narůstající potřeby péče o seniory v souvislosti se stárnutím 
populace. Ukazuje na možné nové zdroje sociálních nerovností a na slepé uličky 
současného uvažování o daném problému. 
 
Národní identity a identifikace. Česká republika – Visegrádská čtyřka – 
Evropská unie 
 

Vlachová, K. (ed). Národní identity a identifikace. Česká 
republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie. Praha: 
Sociologické nakladatelství SLON / Sociologický ústav AV 
ČR, v.v.i., 2015. ISBN 
 
Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek 
z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika 
sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována 
sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní 
hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům 
a stereotypům. Autorky a autoři knihy zkoumali, kdo je 
považován za opravdového Čecha či Češku, jaké postoje 
mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do 
České republiky. Stát, kterého jsou lidé občany nebo 

rezidenty, určuje jejich hospodářskou, sociální a politickou existenci. Teritoria států 
a jejich vnitřní uspořádání se však proměňují a spolu s tím se mění i národní a 
teritoriální identity lidí. Kniha ukazuje, jak vnímali obyvatelé Československa v letech 
1990–1992 společný stát a jak se identifikují obyvatelé 28 členských států Evropské 
unie s touto nadnárodní entitou. Každý je občan nějakého státu. Je to pro nás ale v 
každodenním životě důležité, nebo nás více zajímá, jaké mají lidé zaměstnání, rodinný 
stav a jakého jsou věku? Nesvědomitý, nepřívětivý, omezený neurotik a introvert. To je 
stereotyp Čecha/Češky mezi Čechy s nízkou národní identifikací. Vidí nás sousední 
národy jinak? Bylo rozdělení Československa správným krokem? Kdo je opravdový 
Čech? Ten kdo se tu narodil, má české rodiče a hovoří plynně česky, nebo ten kdo tu 
dlouho žije, cítí se Čechem/Češkou, dodržuje zákony a respektuje státní instituce? Klesá 
ochota přijímat migranty spolu s nárůstem jejich počtu? Má Evropská unie lepší image v 
nových členských státech nebo v těch starých? Co jsou nejdůležitější prvky EUropské 
identity – vlajka, hymna, měna, nebo kultura, historie, a demokratické hodnoty? Které 
národy jsou v Evropské unii nejvíce hrdé a jak jsou na tom s národní hrdostí Češi? 
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47 odstínů české společnosti  
Lyons, Pat, Kindlerová, Rita. 2015. 47 odstínů české 
společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 
978-80-7330-280-1. 
 
Co si Češi nalhávají o Češích? Proč nedůvěřují policii a 
soudům? Co si dnes myslíme o sametové revoluci nebo o 
rozdělení Československa? Může mít jméno vliv na naši 
kariéru? Proč nám nevadí bezpečnostní kamery? Je u nás 
náboženství mrtvé? Jsou české hodnoty něčím 
výjimečné? Je česká společnost skutečně tak tolerantní, 
jak se traduje? Jaké je vůbec v České republice „názorové 
klima“? 
Tato populárně-vědná kniha nastiňuje témata spojená s 
výzkumem společnosti. Pokouší se přístupnou formou 

seznámit čtenáře-neodborníka s prací sociologů. Vždyť mnohé otázky, které sociologie 
zkoumá, jsou přímo spojené s rozhodováním a s opatřeními, jež mají dopad na nás 
všechny. 
 
Standardy bydlení 2014/2015. Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení  
 

Lux, M. (ed.), P. Sunega, I. Boumová, P. Gibas, T. Samec, 
V. Bartoš, M. Mikeszová, M. Hájek, L. Kážmér, J. Palguta. 
Standardy bydlení 2014/2015. Sociální normy 
a rozhodování na trhu bydlení, 2015. 186 s. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7330-279-5 
 
Standardní analýzy trhu bydlení vycházejí 
z neoliberálního ekonomického paradigmatu, podle 
kterého tržní aktéři jednají individuálně a zároveň 
ekonomicky racionálně. V předkládané monografii autoři 
a autorky nabízejí alternativní pohled. Na základě 
dlouhodobého multimetodického výzkumu preferencí 
a jednání upírají svůj zájem na sociální normy spojené 
s bydlením a analyzují jejich vliv na chování aktérů na 

trhu bydlení. Mapují obecné postoje týkající se nájemního a vlastnického bydlení v České 
republice a prostřednictvím pěti tematicky odlišných, ale úzce provázaných kapitol do 
hloubky analyzují a diskutují povahu sociální normy týkající se „správného“ bydlení, její 
vnitřní strukturu a obsah, mechanismy její reprodukce i principy jejího uplatňování. 
Vzhledem k upozadění sociálního rozměru jednání na trhu bydlení ze strany neoklasické 
ekonomie představují Standardy bydlení 2014/2015 příspěvek k hlubšímu pochopení 
fungování trhu bydlení a poukazují na přínos sociologie pro porozumění mechanismu 
vzniku nerovnováhy na trhu bydlení. 
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Analýza chybějících hodnot: Srovnání metod při zkoumání determinantů politické 
znalosti a příjmu. 

 
Petrúšek, I. Analýza chybějících hodnot: Srovnání metod 
při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu. 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 146 s. ISBN 
978-80-7330-267-2 
 
V dotazníkových šetřeních respondenti často odmítají 
odpovídat na některé otázky (např. osobní příjem). 
Vybraná místa datové matice tak neobsahují platné 
hodnoty. Tato monografie detailně představuje problém 
chybějících hodnot v datech. Čtenář se postupně seznámí 
s různými metodami řešení tohoto problému. Vlastní 
simulační studie pak na praktických příkladech detailně 
ilustrují výhody a nevýhody jednotlivých metod. Použití 
nevhodné metody přitom může významně ovlivnit 

výsledky realizovaných analýz. V závěru monografie jsou formulována doporučení, jak 
v praxi v různých situacích postupovat. 
 
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2014 
 

Tenglerová, H. Postavení žen v české vědě. Monitorovací 
zpráva za rok 2014. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 
2015. ISBN 978-80-7330-281-8 
 
Zpráva konstatuje, že trend zvyšování zastoupení mužů 
v dnes již velmi maskulinizovaném výzkumu nadále 
pokračuje a že se také zvyšuje horizontální segregace jak 
v oblasti sektorů provádění výzkumné práce, tak 
z hlediska oborů. V roce 2014 bylo zastoupení žen mezi 
výzkumníky nejnižší od roku 2001, dostáhlo jen 27,2 %. 
V podnikatelském a vysokoškolském sektoru zastoupení 
žen mezi výzkumníky klesá, stejně jako v technických, 
přírodních a humanitních vědách. Roste podíl žen mezi 

docenty a profesory, z velké části ovšem díky výraznému úbytku mužů s těmito 
akademickými hodnostmi. V čele institucí výzkumu a vývoje stálo v roce 2014 jen 13 % 
žen. V širším vedení těchto institucí bylo 23,3 % žen. V poradních a expertních komisích 
měly ženy 19,6% podíl. Ve všech fázích akademické dráhy najdeme genderové mzdové 
rozdíly v neprospěch žen. 
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Gender a rovnováha moci. Podpora rovného přístupu žen do řídicích pozic 
v sociálním a konvenčním podniku v ČR  
 

Formánková, L., H. Maříková, A. Křížková, R. Volejníčková. 
Gender a rovnováha moci. Podpora rovného přístupu žen do 
řídicích pozic v sociálním a konvenčním podniku v ČR. 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. ISBN 978-80-
7330-273-3 
 
Ženy mají v rozhodovacích pozicích v České republice ve 
srovnání zemí Evropské unie (dále EU) velmi 
podprůměrné zastoupení. Mezi zákonodárci 
a zákonodárkyněmi je pouze 26 procent žen, na úrovni 
vyšších úředníků/úřednic a manažerů/manažerek jsou 
jich pouhá procenta. Tento podíl se v průběhu času příliš 
nemění. Infrastruktura v České republice v oblasti 

genderové rovnosti je téměř výhradně omezena na centrální úroveň. V současné době 
neexistuje žádná politika, legislativa, akce nebo jiný typ opatření, které by vedly k tomu, 
aby bylo na úrovni hospodářského rozhodování dosaženo genderové rovnováhy. 
Ve svém současném stanovisku ke směrnici Evropské komise vláda České republiky 
odmítá jakékoliv kvantitativní cíle a považuje spoleČenskou seberegulaci za jedinou 
přijatelnou formu podpory genderové rovnováhy v rozhodovacích orgánech společnosti. 
 
Gender Balance Power Map. Co-inspiration between Social and Conventional 
Enterprises to Promote Equal Access to Decision Making Positions. 
 

Formánková, L., H. Maříková, A. Křížková, R. Volejníčková. 
2015. Gender balance power map. Co-inspiration between 
social and conventional enterprises to promote equal access 
to decision making positions. Praha: Sociologický ústav AV 
ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7330-274-0 
 
In the Czech Republic, women are severely under-
represented in decision-making positions. Women make 
up only 26% of legislators, senior officials and managers, 
and only 3% of employed women are employed in 
management positions. These figures have not changed 
significantly over time. Gender equality infrastructure is 
almost wholly limited to the central level (Government 
and Ministries) in the Czech Republic. In the Czech 

Republic there is currently no legislation or policy aimed at achieving a gender balance 
in economic decision-making. The current position of the Czech Government on the 
Proposal for a Directive of the European Commission to introduce quotas in boards of 
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directors of 5000 businesses listed in the stock exchange in EU member states rejects 
efforts for positive change affecting the low representation of women in decision-
making positions. Czech Government considers corporate self-regulation to be the only 
acceptable form of promoting gender balance in decisionmaking bodies of companies. 
 
Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele  

 
Večerník, J., M. Mysíková. Chudoba v České republice. Kritický 
pohled na evropské ukazatele. Praha: Sociologický ústav AV 
ČR, v.v.i., 2015. ISBN 978-80-7330-283-2 
 
Autořit využívají národních a mezinárodních dat šetření 
EU-SILC: k porovnání různých ukazatelů chudoby; 
k porovnání dat tohoto šetření s administrativními zdroji; 
k porovnání doby setrvání v chudobě podle jednotlivých 
ukazatelů; k porovnání situace v České republice se zeměmi 
EU. Oproti indikátorům EU prezentují výhody 
„subjektivního“ ukazatele chudoby založeného na výpovědi, 
že domácnost vychází s příjmy s velkými obtížemi. 

Důvodem je to, že „subjektivní“ ukazatel bere v úvahu nejen příjmy, ale i výdaje a další 
okolnosti, takže poskytuje vyrovnanější výsledky ve stratifikační, demografické a 
prostorové struktuře populace. Odpovídá rostoucí pozornosti ke konceptu subjektivního 
blahobytu ve společenských vědách i v politice a zvyšujícímu se respektu k jeho 
ukazatelům. Z hlediska tohoto ukazatele Česká republika sice pozbývá prvenství země 
EU s nejmenší chudobou, avšak uchovává si velmi dobré místo před ostatními 
tranzitivními zeměmi. Studie byla financována z programu Strategie AV21 pro 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
 
Hledání dynamické rovnováhy. Tři generace výzkumnic na VŠECH Praha  
 

Víznerová, H., B. Nyklová. Hledání dynamické rovnováhy. 
Tři generace výzkumnic na VŠECH Praha. Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i. / VŠCHT Praha, 2015. ISBN 978-80-
7330-268-9 
 
Dynamická rovnováha charakterizuje chemické reakce, 
které probíhají srovnatelně oběma směry, tedy od 
výchozích látek k reakčním produktům a zároveň opačně. 
Pokud je jí dosaženo, znamená to, že se množství vzniklých 

reakčních produktů rovná množství reakčních produktů rozložených ve výchozí látky. 
Zdánlivě se tedy nic neděje, přestože reakce probíhá oběma směry i nadále. Pokud 
budeme přidávat či ubírat výchozí látky nebo reakční produkty, dojde k narušení 
rovnováhy, která se obnoví až po ukončení působení vnějších vlivů. Termín dynamická 
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rovnováha používáme jako metaforu pro pozici žen v českých technických oborech. 
Zatímco na vstupní straně jejich počet roste („výchozí látky“ je čím dál tím více), 
dynamickou rovnováhu se stále nedaří nalézt a ženy z těchto oborů po dosažení 
doktorského titulu, ale mnohdy i dříve, často mizí. Složení výsledného produktu – 
například v podobě poměru žen a mužů ve vedoucích pozicích – se tak příliš nemění, ač 
„výchozí látky“ stále přibývá. Tato kniha představuje vědecko-výzkumné pracovnice 
VŠCHT Praha, které přes ne vždy ideální podmínky nezmizely a snaží se najít rovnováhu 
mezi řadou rolí, jež chtějí či potřebují naplňovat (jako vědkyně, výzkumnice, pedagožky, 
matky či babičky). 
 
Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních 
hranicích v letech 1948-1989 
 

Mašková, T., V. Ripka. Železná opona v Československu. 
Usmrcení na československých státních hranicích v letech 
1948-1989. Ústav pro studium totalitních režimů / 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. ISBN 978-80-7330-
282-5. 
 
Kniha se zaměřuje na skupinu lidí, kteří přišli o život na 
cestě přes československou hranici v letech 1948 a 1989. 
Její autoři navazují na dřívější dokumentační práci českých 
a německých historiků a vychází při tom zejména 
z archivních materiálů. Doplňují však převážně 
dokumentační přístup o systematický analytický postup, 
který díky vlastní databázi údajů spočívá též na základní 

statistické analýze. Poprvé jsou zde využity údaje o zadržených osobách, které pomáhají 
vývoj usmrcených kontextualizovat. Analytická část zkoumá různé vlastnosti skupiny 
usmrcených tak, aby bylo možné vytvořit v čase založený komplexní obraz tehdejší 
státní hranice. Analýzu autoři provádí na vlastní sadě dat se sedmatřiceti proměnnými, 
pokrývajícími osobní údaje, samotný „incident“, ale také způsob, jakým byl později 
„incident“ vyšetřován. Pracují s podskupinou 266 usmrcených, kteří buď hranici 
přecházeli volně, nebo jejich úmysl nelze vyloučit, a z hlediska vztahu ke zkoumané 
množině provádíme census. Vyvstává a analyticky je ověřena periodizace režimů státní 
hranice, je vysvětlen vysoký počet cizinců v některých obdobích, sociálně-geografickou 
analýzou je potvrzena úspěšná strategie „čištění“ pohraničního území od „politicky 
nespolehlivých“ apod. Metoda kombinující sestavení sady dat s ukotveným přístupem 
studia biografií, dobových předpisů a dalších podmínek je v české historiografii 
experimentem. Sada je přístupná v Českém sociálně-vědním datovém archivu, umožňuje 
replikaci postupů a nabízí se k dalšímu výzkumu. Kniha vychází v rámci koedice mezi 
Ústavem pro studium totalitních režimů a Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. 
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