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ÚVOD
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se v roce 2009 profiloval, v souladu se zákonnými podmínkami
veřejné výzkumné instituce, jako pracoviště základního výzkumu. Těžištěm jeho vědecké činnosti
byl kvantitativně i kvalitativně orientovaný sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění, rozvoj
sociologických teorií a metodologie. Pracoviště je efektivně propojeno s evropským a mezinárodním
výzkumem a s univerzitními a výzkumnými pracovišti v ČR. Vedle výzkumné činnosti a vědecké práce
se ústav cíleně soustředil na spolupráci v rámci aplikovaného výzkumu a podporu výzkumu aktuálních
potřeb společenské praxe.
Hlavní vědeckou činnost ústav realizoval v rámci přijatého výzkumného záměru „Sociologická
analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních
politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu“. V pátém roce
řešení výzkumného záměru ústav rozvíjel sociologickou analýzu současné české společnosti pomocí
teorie, výzkumu a metodologie a prohluboval vědecké poznání složitých společenských procesů,
vztahů, souvislostí a mechanismů ze sociologické perspektivy. Tuto perspektivu současně odborně
kultivoval, podporoval projektovou a grantovou aktivitou a zprostředkovával výsledky poznání také
směrem k rozvoji oboru a interdisciplinárních přístupů.
Sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění byl realizován v dlouhodobě sledovaných vědeckých
tematických zaměřeních a oblastech. Byly to institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti
pracovního, sociálního a rodinného života, socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky,
výzkum v oblasti lokální a regionální problematiky, výzkum a teorie genderových identit a
nerovností, kulturní a národní identity a hodnotové orientace, výzkum institucionálního rámce a
multiúrovňového systému vládnutí, výzkum vzdělanostních nerovností a role sociálního kapitálu,
výzkum reprezentace zájmů v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek rozvoje občanské
společnosti, výzkum společenské struktury, dynamiky a kvality života, výzkum veřejného mínění v
národním rámci i v evropské komparaci. Výzkum byl zaměřen také na nové oblasti a témata —
otevřel zkoumání historických a sociálních souvislostí religiozity, aktuálně výzkumně vstoupil do více
témat ve sféře vědních politik, vztahů vědy a společnosti, migrace, fenoménu sexuálního obtěžování
na vysokých školách a dalších. Výzkumná činnost byla prováděna v rámci přijatých výzkumných
projektů, které byly podpořeny granty.
Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 33 projektů, z toho 11 bylo podpořeno GA ČR, 7
projektů podpořila GA AV ČR (3 juniorské a 4 standardní) a 1 výzkumný projekt byl řešen v rámci
programu Podpora projektů cíleného výzkumu. 6 výzkumných projektů podpořilo MŠMT ČR, 1 projekt
MPSV ČR a 2 projekty MMR ČR. Celkem 5 projektů bylo podporováno ze zahraničí z programů v rámci
European Research Area (1 projekt ze Strukturálních fondů, 3 projekty 6.RP a 1 projekt 7.RP).
Celkově bylo podáno 20 žádostí o přijetí projektů k financování — GA ČR, ministerské programy v ČR,
Strukturální fondy, 7.RP a další.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., podporoval a rozvíjel také infrastrukturu vědy a výzkumu, jako jsou
archivace a zpřístupnění dat, budování databází, využívání a vývoj nových informačních technologií,
zapojení do mezinárodních sítí a administrace počítačových programů. Pokračovala spolupráce
Sociologického datového archivu s partnerskými archivy v rámci mezinárodních sítí organizací
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CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) a REGIO (Regional Data Organisation). V
součinnosti s infrastrukturou ústavu byly rozvíjeny vědecká činnost a aktivity sociologického
výzkumu. K té, v oblasti základního výzkumu, patří: Sociologický datový archiv, oborová Sociologická
knihovna, impaktované periodikum Sociologický časopis / Czech Sociological Review, vydávání edic
Sociologické studie a Sociologické disertace, vydávání tří recenzovaných periodik — Naše společnost,
Gender, rovné příležitosti, výzkum 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, jako je například vydávání Sociologického webzinu
SOCIOweb.
V roce 2009 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., úspěšně rozvíjel spolupráci v rámci získané akreditace s
FSV UK, a společně s ní realizoval 2 doktorské programy v oboru Sociologie.

Vědecká činnost

•

K vědeckému standardu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., jako instituce základního
výzkumu, v roce 2009 patřila produkce výsledků výzkumů s následným vysokým počtem
vědeckých statí a publikací a dalších vědeckých aktivit.

•

Mimořádné úrovně dosáhlo zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce. Tři konference
uspořádané pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2009 dosáhly významných ocenění od
mezinárodní sociologické obce, evropských partnerů i národních účastníků.

•

SOÚ AV ČR, v.v.i., realizoval významné vědecké publikační a prezentační aktivity. V roce
2009 byla také dokončena společná publikace pracovníků ústavu, která byla externě
posouzena a po zapracování připomínek předána k tisku. V rámci výzkumného záměru byly
vytvářeny veřejné informační zdroje a ústav aktivně podporoval akceleraci rozvoje znalostní
společnosti a průnik vědeckého poznání k veřejnosti.

•

SOÚ AV ČR, v.v.i., realizoval již osmnáctý výzkum v rámci mezinárodního programu ISSP
(International Social Survey Programme) — v roce 2009 se jednalo o modul „Sociální
nerovnosti IV.“, který byl pro mezinárodní program ISSP připraven pracovní skupinou s účastí
SOÚ AV ČR, v.v.i. Zároveň probíhala příprava šetření ISSP „Životní prostředí III.“ pro rok
2010.

•

Dále SOÚ AV ČR, v.v.i., opět participoval na propojení ČR s ostatními evropskými zeměmi v
prestižním mezinárodním programu ESS (European Social Survey). V roce 2009 Sociologický
ústav AV ČR realizoval v rámci programu European Social Survey (ESS) ve spolupráci se
společností Factum Invenio již čtvrté výzkumné šetření — ESS Round 4. Sběr dat pro ESS se
uskutečnil ve 34 evropských zemích včetně České republiky. Výzkumný program ESS
opakovaně

sleduje

řadu

významných

sociálněvědních

témat:

postoje

k demokracii

(spokojenost s demokracií, legitimita demokracie, důvěra v instituce, politická orientace…),
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zapojení se do politiky (zájem o politiku, politická participace, volební chování…), sociální a
politické orientace (individualizace, viktimizace, postmaterialismus…), využívání médií a
komunikace, sociálně politické identity (národní identita, etnocentrismus, xenofobie,
patriotismus…) a sociodemografické a sociostrukturální charakteristiky populací. ESS Round 4
bylo navíc věnováno dvěma aktuálním tématům: Zkušenosti a vyjádření ageismu
(diskriminace na základě věku) a Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě.
Česká data budou publikována ve společné databázi v únoru 2010 a zpřístupněna veřejnosti
v režimu „open access“.

Interní evaluační mechanismy
Interní evaluační mechanismy byly uplatněny v těchto činnostech:
•

po uplynutí čtyřletého funkčního období byla ukončena práce dosavadní Atestační komise a
ředitelka projednala návrh nové Atestační komise v Radě SOÚ AV ČR, v.v.i., a následně ji
jmenovala;

•

v roce 2009 proběhly atestace ve dvou termínech, kdy bylo atestováno celkem 17
pracovníků, všem bylo doporučeno prodloužení pracovní smlouvy a navrženy úkoly pro další
atestační období;

•

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

•

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

•

v návaznosti na ustanovení v čl. 7 Vnitřního mzdového předpisu Sociologického ústavu AV ČR,
v.v.i., byla Interní norma Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., „Kritéria hodnocení
výzkumných pracovníků“ využívána k hodnocení výzkumných pracovníků a pracovnic SOÚ AV
ČR, v.v.i.:
a)

jako podklad pro rozhodování ředitelky o úpravách výše tarifní mzdy,

b)

jako podklad pro jednání atestační komise,

c)

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

d)

výsledky hodnocení byly zpracovávány a zpřístupněny všem pracovníkům a
pracovnicím ústavu.

Personální politika
Personální politika ústavu vycházela z charakteristiky struktury ústavu a z hledisek, jako jsou: věk
pracovníků, kvalifikační růst odborných i vědeckých pracovníků, stabilizace vědeckých špiček ústavu
a mladých talentovaných pracovníků a výchova studentů v rámci doktorského studijního programu.

8

Hodnocení vědeckého výkonu probíhalo v návaznosti na předchozí období vědecké činnosti
pracovníků.
Byl zhodnocen přínos všech výzkumných oddělení a byly provedeny změny ve struktuře výzkumných
oddělení. K 1. 1. 2009 začalo pracovat nové výzkumné oddělení Socioekonomie bydlení. Vedoucím
tohoto výzkumného oddělení byl jmenován Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Také v roce 2009 byla vysoká účast mladých doktorandů a vědeckých pracovníků na zahraničních
stážích i zapojení do doktorských zahraničních programů.
Tři pracovníci ústavu dosáhli vědecké hodnosti Ph.D. (H. Hašková, L. Linek, M. Lux) a dva vědeckopedagogického titulu docent (T. Lebeda, Z. R. Nešpor). Do doktorského studia vstoupili čtyři
pracovníci, celkově se v roce 2009 účastnilo doktorského studia 30 pracovníků — v různých formách.
Pracovníci a pracovnice ústavu dosáhli v roce 2009 významných individuálních a týmových úspěchů.
Za všechny lze zde jmenovat PhDr. Alenu Křížkovou, Ph.D., která získala Prémii Otty Wichterleho
pro perspektivní a talentované vědce.

Výzvy a změny — 2009
Vývoj vědy a výzkumu jak v národním, tak v mezinárodním kontextu přinesl v roce 2009 výzvy a
změny, se kterými bylo nutno se vyrovnat a úspěšně obstát na všech úrovních struktury ústavu.
Změny se odrazily jak ve strategiích a koncepci řízení ústavu, výzkumných a servisních oddělení, tak
v aktivitách a individuálním vědeckém výkonu pracovníků.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., jako instituce systematicky a cíleně zvládal tlak reformy RVVI, která
vytvořila deformující podmínky pro realizaci a rozvoj základního výzkumu v sociologii. Rozvoj
instituce i výzkumu probíhal ve zhoršených kontextech nejistot všeho druhu, sociální a pracovní sféry
výzkumu se proměnily v prostor hájící vlastní existenci.
Výzkumná oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., patří bezesporu k nejlepším v české
sociologii. V minulém období byl budován průnik řady z nich do evropského a mezinárodního
výzkumu. Jejich ukotvení ve strukturách evropské a mezinárodní vědy je, vzhledem k relativně nízké
věkové struktuře ústavu, mimořádné a potřeba stabilizovat tuto výzkumnou špičku v prostředí
základního výzkumu je vysoce naléhavá, ale v prostředí útoků na Akademii věd ČR velice obtížně
udržitelná a proveditelná.
Proto byla prohloubena a rozšířena koncepce Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., o tyto základní
strategie:
a) byla posílena a dále rozvinuta role vědecké instituce, která systematicky úspěšně a
efektivně vytváří interní podmínky pro výzkum v sociologii a realizuje intenzivní
vědeckou spolupráci v rámci sociálního výzkumu s přesahy směrem k veřejnosti. Tato
spolupráce je rozvíjena na více úrovních: jako jsou — mezinárodní (konsorcia, programy,
projekty, síťování, pracovní pobyty a stáže), národně vědecká (společná akreditace, cílená
spolupráce s VŠ, s akademickými ústavy v rámci AV ČR, systematická podpora doktorandů),
národně institucionální (státní orgány veřejné správy, podniky a firmy, NGO), veřejná
9

(konference, workshopy, SOCIOweb, přednášky), vnitroústavní (projektové týmy, společné
publikace). Výzkumné týmy ústavu jsou směrovány k tomu, aby systematicky zdokonalovaly
nutné postupy a aktivity v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, které přispívají k
prosazení společenské akceptace vědy a udržení jejího rozvoje;
b) byla posílena a podporována orientace na schopnost předjímat nové sociální trendy a
společenské tendence a tematizovat perspektivní problematiky, které vyžadují
výzkumné zaměření a dosud nebyly předmětem zkoumání. Tento proces je podmíněn
schopností cíleného vyhledávání center sociálního výzkumu a průniku do nově utvářených
mezinárodních a evropských badatelských skupin a získávání pozic a kontaktů. V tomto
směru patří osm výzkumných oddělení ke špičce.
Dlouhodobá institucionální koncepce výzkumu a cílů rozvoje sociologické perspektivy výzkumu
je pro udržitelnost a rozvoj sociologie klíčovou oporou a umožňuje v různě externě
(v mezinárodním, evropském i národním rozměru) rámovaných kontextech a nově se formujících
podmínkách vývoje vědy a výzkumu obstát. Schopnost a připravenost instituce integrovat různé a
mnohdy vzájemně protichůdné kontexty vědních politik a podmínek a s rozvahou a včas je
vyhodnocovat, umožňuje neslevovat z poslání rozvoje sociologie jako vědecké disciplíny a současně
svědčí o vysoké míře kvalifikace a odborném zájmu vědců a vědkyň, produkujících speciální znalosti,
které jsou kapitálem této instituce. Pracovníci ústavu udržují vysokou míru konkurenceschopnosti
instituce i vnitroústavní dělby práce.
V soudobém kontextu protiřečících si vědních politik a jejich deformujících dopadů vedení ústavu
cíleně prosazuje za instituci sdílený vědecký výkon. Sdílený vědecký výkon je pro instituci základního
výzkumu výhodou, protože umožňuje překonat rizika „monokultury výkonu“ zaměřené na okamžitý
efekt „bodové odměny“, který se posléze stává pseudoefektem, protože v delší perspektivě rozkládá
a ničí kulturu i vědecký přínos instituce.
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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. Od 1. ledna 2007
je SOÚ AV ČR, v.v.i., veřejnou výzkumnou institucí, ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., jejíž činnost
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 spolupráce a aktivně participuje na řadě
evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů. Provádí jednorázová i opakovaná
empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i 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.
Výzkumným záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i., je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v
české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti,
lidského, sociálního a kulturního kapitálu. V tomto rámci se zabývá celou škálou sociálněvědních
témat, např.: výzkumem sociální struktury, sociálních nerovností a sociální mobility, demografie a
sociologie rodiny, otázkami rodinné a sociální politiky, výzkumem trhu práce, výzkumem bydlení a
výdaji na bydlení, výzkumem příjmových diferenciací, ekonomických nerovností, sociologií genderu a
postavení žen a mužů ve společnosti, lokálními a regionálními souvislostmi vývoje společnosti,
národní identitou, studiem procesů a aktérů politického systému, politického chování, nerovnostmi v
přístupu ke vzdělání, problematikou mezinárodní migrace a dalšími.
V SOÚ AV ČR, v.v.i., se výzkum rozvíjel v těchto výzkumných odděleních: Ekonomická sociologie,
Gender & sociologie, Hodnotové orientace ve společnosti, Lokální a regionální studia, Socioekonomie
bydlení, Sociologický datový archiv, Sociologie politiky, Sociologie vzdělání a stratifikace a Studia
sociální struktury. 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 v současné podobě probíhá od roku 2001.
SOÚ AV ČR, v.v.i., také v roce 2009 pravidelně realizoval výzkumy z mezinárodního programu
International Social Survey Programme (ISSP) a mezinárodního výzkumného programu European
Social Survey (ESS).
SOÚ AV ČR, v.v.i., zabezpečuje již dlouhodobě významnou infrastrukturu v oblasti sociálního
výzkumu:

provozuje

unikátní

veřejnou

službu

Sociologický

datový

archiv

(SDA)

—

http://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 — http://sreview.soc.cas.cz/, jediného impaktovaného vědeckého periodika v
oblasti sociologie v ČR, a řady dalších odborných recenzovaných periodik, provozuje Národní
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kontaktní centrum — ženy a věda — http://www.zenyaveda.cz/, veřejnosti přístupnou Sociologickou
knihovnu a elektronický webzin SOCIOweb, http://www.socioweb.cz, určený pro širokou veřejnost.
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 využívány orgány státní správy, politickými, vzdělávacími a
dalšími institucemi. Kontinuálně probíhá 33 výzkumných projektů.
Informace o organizační struktuře pracoviště a o jeho jednotlivých vědeckých a odborných
odděleních jsou na adrese: http://www.soc.cas.cz a byly v průběhu roku pravidelně aktualizovány.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl v roce 1990 formu rozpočtové organizace, a od poloviny roku
1998 do 31. 12. 2006 měl formu státní příspěvkové organizace. 1. ledna 2007 se stal veřejnou
výzkumnou institucí. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, a jeho zřizovatelem je Akademie věd ČR. Základní strukturu SOÚ AV ČR,
v.v.i., zobrazuje následující organizační schéma.
Obr. 1 — Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. — organizační schéma

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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1.1. Složení, změny a činnosti orgánů SOÚ AV ČR, v.v.i.
Ředitelka ústavu
Ředitelkou Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je PhDr. Marie Čermáková, která byla pověřena
vedením ústavu od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007. Jmenována ředitelkou Sociologického ústavu AV ČR,
v.v.i., byla 1. 5. 2007 s účinností do 30. 4. 2012.
První zástupkyní ředitelky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Funkci zástupce ředitelky pro vědeckou a projektovou činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
vykonává Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. Funkci zástupkyně ředitelky pro ekonomický rozvoj a
infrastrukturu výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vykonává Ing. Petra Broskevičová.

1. 1. 1. Rada SOÚ AV ČR, v.v.i.
předsedkyně rady:

PhDr. Marie Čermáková

místopředseda rady:

doc. Milan Tuček, CSc.

členové rady — interní:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Mgr. Marcela Linková
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
PhDr. Hana Maříková
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
členové rady — externí:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
tajemnice :

RNDr. Darina Vystrčilová

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla zvolena na shromáždění výzkumných pracovníků dne
15. ledna 2007 a zahájila činnost 18. ledna 2007. Délka funkčního období Rady je 5 let. Dodatečná
volba na jedno uvolněné místo proběhla 3. prosince 2007. V roce 2009 nedošlo ve složení Rady
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ke změnám.
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Během roku 2009 se Rada sešla na třech zasedáních (12. 2., 15. 6. a 26. 10. 2009), další čtyři jednání
proběhla per rollam (vyhlášení 25. 2., 12. 3., 25. 3. a 28. 4. 2009). Rada především schválila
rozpočet na rok 2009, účetní závěrku za rok 2008 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008.
Na konci prvního pololetí projednala a schválila Výroční zprávu SOÚ AV ČR, v.v.i., za rok 2008.
V souvislosti s přijatými organizačními změnami — zrušením detašovaného pracoviště České pohraničí
v Ústí nad Labem k 31. 12. 2008 a vytvořením nového výzkumného oddělení Socioekonomie bydlení
k 1. 1. 2009 — schválila Rada novelu Organizačního řádu SOÚ AV ČR, v.v.i. V závěru roku 2009
projednala návrh příkazu ředitelky „Hodnocení a kariérní postup pracovníků a pracovnic výzkumu a
vývoje při vybraných sociálních situacích“. Rada také projednala podávané návrhy projektů a
schválila financování 4. etapy projektu ESS z Rezervního fondu.
Rada se dále seznámila s kandidáty do Akademické a Vědecké rady AV ČR, které zvolilo Shromáždění
výzkumných pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., projednala návrh kandidátů do panelů GA ČR a nové
složení Atestační komise. Projednala také návrh na udělení Prémie Otto Wichterleho PhDr. Aleně
Křížkové, Ph.D., a vyslovila s ním souhlas. Opakovaně se zabývala zkušenostmi s uplatněním
přijatých Kritérií hodnocení výzkumných pracovníků a přijala usnesení, upřesňující podíl pracovního
úvazku pracovníků Sociologického archivu a CVVM na činnosti spojené s infrastrukturou.
Seznámila se také s výsledky výjezdního zasedání výzkumných pracovníků konaného 15.—16. 11. 2009
v Liblicích. Zvláštní pozornost v roce 2009 věnovala jednak důsledkům hodnocení RVV a praktickým
dopadům oborového znevýhodnění sociologie kvůli nezařazení do Národního referenčního rámce
excelence (NRRE), jednak očekávaným důsledkům snížení rozpočtu pro rok 2010 a střednědobého
výhledu financování Akademie věd ČR.

1. 1. 2. Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i.
předseda rady: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
místopředseda rady: JUDr. Michal Illner
členové rady:
Ing. Martin Kupka, CSc.
RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
tajemnice: Mgr. Věra Patočková, M.A.
Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i., jmenovaná Akademickou radou AV ČR s účinností od 1. května 2007
do 30. dubna 2012, pracovala v roce 2009 v nezměněném složení, tedy doc. PhDr. Radomír Vlček,
CSc. (předseda), JUDr. Michal Illner (místopředseda), RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Ing. Martin Kupka,
CSc., a prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Během roku 2009 se Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i. sešla na
dvou zasedáních, a to 27. 5. 2009 a 7. 12. 2009. Na zasedání konaném dne 27. 5. 2009 vzala Rada
s uspokojením na vědomí informaci o průběžném hodnocení výzkumné činnosti pracoviště, které se
uskutečnilo v roce 2008. Rada projednala a schválila návrh Zprávy o činnosti Dozorčí rady SOÚ AV
ČR, v.v.i., v roce 2008. Rada dále projednala návrh Výroční zprávy SOÚ AV ČR, v.v.i., za rok 2008 a
seznámila se s komentářem ke zprávě o hospodaření ústavu a k vyjádření auditora jako součástí
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Výroční zprávy. Rada vzala Výroční zprávu se souhlasem na vědomí. Rada rovněž projednala a vzala
se souhlasem na vědomí návrh rozpočtu SOÚ AV ČR, v.v.i., na rok 2009.
Na zasedání, které se uskutečnilo 7. 12. 2009, vzala Rada na vědomí informaci o personální situaci
SOÚ AV ČR, v.v.i., počtu podpořených výzkumných projektů řešených v letech 2009 a 2010,
podaných grantových žádostech, o předpokládaném ekonomickém výhledu SOÚ AV ČR, v.v.i., na rok
2010, o uskutečněném výjezdním zasedání pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., a o jmenování nové
atestační komise SOÚ AV ČR, v.v.i., jejíž složení bylo schváleno Radou SOÚ AV ČR, v.v.i. Dále vzala
Rada na vědomí informace o dokončených a probíhajících stavebních pracích v areálu Jilská – Husova
a o předběžném plánu údržby, oprav a investic v tomto areálu pro rok 2010. Rada projednala
problematiku auditu podle nového zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,
s tím, že určením auditora na rok 2010 se bude zabývat na svém příštím zasedání.

1. 1. 3. Ústavní rada, atestační komise a redakční rady
Ústavní rada, atestační komise a redakční rady jsou poradními orgány ředitelky ústavu.

a. Ústavní rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
předsedkyně: PhDr. Marie Čermáková
členové:
Ing. Petra Broskevičová
Mgr. Nela Hesová
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
doc. Milan Tuček, CSc.
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Mgr. Michaela Vojtková
tajemnice: Eva Nechvátalová
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b. Atestační komise Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
předseda: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
členové:
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD.
PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
doc. Milan Tuček, CSc.
tajemnice: Eva Nechvátalová

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

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

V roce 2009 skončilo funkční období redakční rady a ředitelka SOÚ AV ČR, v.v.i., jmenovala
novou redakční radu.
členové redakční rady od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2009:
PhDr. Marie Čermáková
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
JUDr. Michal Illner
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
PhDr. Hana Maříková
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, Ph.D.
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Sedláček, CSc.
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Spousta
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PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
členové redakční rady od 1. 5. 2009:
prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
PhDr. Marie Čermáková
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
JUDr. Michal Illner
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
PhDr. Hana Maříková
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
prof. Steven Saxonberg, Ph.D.
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Spousta
PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Anglické vydání
šéfredaktor:

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

editor sekce knižních recenzí: dr. Pieter Vanhuysse
členové:
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
dr. Seán Hanley
dr. Maarten Keune
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
prof. Georges Mink
prof. Stein Ringen
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
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prof. Michael Steiner
prof. Iván Szelényi
dr. Pieter Vanhuysse
prof. Georg Vobruba

e. Redakční rada recenzovaného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum
šéfredaktorka: Mgr. Zuzana Uhde
zástupkyně šéfredaktorky: PhDr. Hana Maříková
členové:
PhDr. Marie Čermáková
Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
prof. Małgorzata Fuszara
PhDr. Petra Guasti, Ph.D.
Haldis Haukanes, Ph.D.
PhDr. Hana Hašková, Ph.D.
PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.
PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Mgr. Marcela Linková
prof. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Ph.D.
Dr. habil. Beáta Nagy
PhDr. Magdalena Piscová, CSc.
prof. Anna Pollert, Ph.D.
Mgr. Michaela Potančoková, Ph.D.
prof. Steven Saxonberg, Ph.D.
Věra Sokolová, Ph.D.
PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
PhDr. Jana Valdrová, Ph.D.
prof. Elaine Werner, Ph.D.

f. Redakční rada recenzovaného časopisu Naše společnost
šéfredaktorka: Mgr. Markéta Škodová
členové:
Ing. Jan Červenka
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
PhDr. František Kalvas, Ph.D.
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
PhDr. Igor Nosál, Ph.D.
RNDr. Bohuš Pospíšil
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
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PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Mgr. Milan Zeman

g. Redakční rada recenzovaného časopisu Data a výzkum — SDA INFO
šéfredaktor: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
členové:
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.
PhDr. Ing. Petr Soukup
PhDr. Olga Šmídová
Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.
doc. Milan Tuček, CSc.
PhDr. Martin Vávra

1. 1. 4. 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 Komise pro hodnocení výzkumných
záměrů pracovišť AV ČR zaměřených na
infrastrukturu VaV

2009–dosud

RNDr. Lumír Gatnar

člen 7. subkomise pro zahraniční styky AV ČR

2005–dosud

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. Jindřich Krejčí
Mgr. Marcela Linková
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.

člen Pracovní komise pro přípravu metodiky
hodnocení AV ČR
člen Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou
a aplikační sférou
členka Rady pro podporu účasti AV ČR na
evropské integraci výzkumu a vývoje AV ČR
člen Rady pro popularizaci vědy AV ČR
místopředsedkyně Rady pro zahraniční styky AV
ČR
předsedkyně 7. subkomise pro zahraniční styky
AV ČR
předsedkyně Archeologické evaluační komise

2009–dosud
2009–dosud
2006–dosud
2005–dosud
2001–dosud
2001–dosud
2009–dosud

PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

člen Rady pro spolupráci s vysokými školami a
přípravu vědeckých pracovníků AV ČR

2009–dosud

Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

členka Komise pro životní prostředí AV ČR

2009–dosud

Ing. Petr Sunega
Mgr. Michaela Vojtková

člen Komise pro informační technologie AV ČR
členka Ediční rady AV ČR
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2005–dosud
2009–dosud

1. 1. 5. Výzkumná a servisní struktura SOÚ AV ČR, v.v.i.
Strukturu ústavu tvoří 10 výzkumných oddělení a 4 servisní oddělení. Jejich základní personální
obsazení včetně vedoucích oddělení a základní charakteristiky výzkumného či infrastrukturního
zaměření uvádíme v abecedním pořadí.

Výzkumná oddělení
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Vedoucí oddělení: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Členové oddělení: Mgr. Naděžda Čadová, Ing. Jan Červenka, Bc. Helena Hájková, Markéta Holečková,
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D., Mgr. Gabriela Šamanová, Bc. Jana Šípová, Mgr. Markéta Škodová, Bc. Iva
Štohanzlová, Mgr. et Mgr. Paulína Tabery, Ing. Marie Tytková, Michal Veselský, DiS.
Výzkumné oddělení provádí pravidelné omnibusové průzkumy veřejného mínění se zaměřením na
sledování vývoje postojů veřejnosti k řadě otázek. V rámci šetření jsou opakovaně zařazována
politická, ekonomická i další společenská témata, řeší se v něm také metodologické a obecně
teoretické otázky související s veřejným míněním a jeho zkoumáním. Jednotliví odborní a vědečtí
pracovníci se v rámci svých specializací (sociologie, politologie, ekonomie, demografie, mediální
studia, veřejná politika) zabývají veřejným míněním jako společenským jevem. CVVM realizuje
empirická šetření ve spolupráci s dalšími odděleními SOÚ AV ČR, v.v.i., i pro externí zadavatele a
vydává recenzovaný časopis Naše společnost, který vychází 2x ročně.
Současné projekty: Naše společnost

— kontinuální výzkum veřejného mínění (PhDr. Jiří Vinopal,

Ph.D.), Komunistická strana Čech a Moravy v českém politickém systému pro roce 1989 ČR (PhDr.
Daniel Kunštát, Ph.D.).

Ekonomická sociologie
Vedoucí oddělení: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Členové oddělení: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc., doc. PhDr. Mgr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., PhDr.
Martina Mysíková.
Výzkumné oddělení rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi ekonomií a sociologií od teoretických
otázek po empirický výzkum, konkrétně v oblasti trhu práce, ekonomických nerovností, sociální a
hospodářské politiky, podnikatelské elity a chování výrobců. Dále se zabývá otázkami hodnotových a
náboženských souvislostí ekonomického života a dějinami sociologie. Výzkum má významný
komparativní rozměr, který se opírá o kontakty s OECD, ILO a EK. Hojná je rovněž domácí publikační
a expertizní činnost.
Současné projekty: Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání (doc.
Ing. Jiří Večerník, CSc.), Efektivnost a zaměstnanost v malých a středních podnicích: srovnání
s korporativním sektorem (doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.).
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Gender & sociologie
Vedoucí oddělení: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Členky oddělení: PhDr. Marie Čermáková, Mgr. Radka Dudová, Ph.D., PhDr. Hana Hašková, Ph.D.,
Mgr. Marcela Linková, PhDr. Hana Maříková, Eva Nechvátalová, Mgr. Zuzana Uhde, Mgr. Zdeněk
Sloboda, Mgr. Lenka Formánková.
Hlavními tématy výzkumu jsou ženy na trhu práce, ženy ve vědě, genderové role v rodině, proměny
rodinného a partnerského života a reprodukčního chování, kombinace práce a rodiny, muž v rodině,
rovné příležitosti mužů a žen, genderové vztahy v organizacích a podnikání, mateřství, otcovství a
bezdětnost, násilí na ženách a rozvoj občanské společnosti z hlediska genderu i politická participace
žen. Oddělení propojuje výsledky získané z vlastních výzkumů s teoretickým studiem dané
problematiky, a přispívá tak k analýze specifických otázek spojených s genderovou problematikou.
Účast na mezinárodních komparativních projektech významně přispívá k rozvoji vědeckého oboru
gender studies, k budování feministické sociologické metodologie a k realizaci konceptu rovných
příležitostí mužů a žen v ČR v kontextu evropské politiky. Oddělení vydává recenzovaný časopis
Gender, rovné příležitosti, výzkum, který vychází 2x ročně.
Současné projekty: Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve
veřejné sféře (PhDr. Marie Čermáková), Gendered Citizenship in Multicultural Europe: the Impact of
Contemporary Women's Movements (PhDr. Hana Hašková, Ph.D.), Procesy a zdroje genderových
nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou české společnosti po roce 1989 a
členstvím ČR v EU (PhDr. Alena Křížková, Ph.D.), Konstrukce živitelství po roce 1989 v české
společnosti (PhDr. Hana Maříková), Instituce, mýty a přesvědčení: Zkoumání vlivu path-dependency
na soudobé diskurzy péče o děti v České republice, Švédsku a Francii (PhDr. Radka Dudová, Ph.D.).
V rámci oddělení pracuje samostatný tým:

Národní kontaktní centrum — ženy a věda (NKC-ŽV)
Vedoucí týmu: Mgr. Marcela Linková
Členky týmu: Bc. Kateřina Cidlinská, Mgr. Alice Červinková, Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., Mgr.
Kateřina Šaldová, Bc. Hana Tenglerová, Mgr. Barbora Tupá, PhDr. Marta Vohlídalová
Cílem NKC-ŽV je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni státní
správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit na
zavádění institucionálních změn ve výzkumných organizacích a nepřímo na zlepšení postavení žen a
mladých lidí ve vědě. Přímá podpora vědkyň probíhá jednak formou osobní asistence a jednak
prostřednictvím seminářů a workshopů, které NKC-ŽV pravidelně pořádá. Na podporu začínajících
vědců a vědkyň a studujících provozuje informační portál INFOMAT (http://www.nkc.cz).
Výzkumný zájem NKC-ŽV se soustřeďuje na oblast feministických studií vědy, procesy utváření
vědeckého poznání a fungování výzkumných institucí z genderového hlediska. NKC-ŽV se také
zaměřuje na ustavování počátku akademické dráhy a pozici začínajících výzkumníků a výzkumnic.
NKC-ŽV vydává samostatné publikace a elektronický měsíčník newsLetter.
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Současné projekty: Národní kontaktní centrum — ženy a věda (Mgr. Marcela Linková), Bariéry
(řešitelka Mgr. Marcela Linková),Stopování znalosti mezi vědou a společností (Mgr. Tereza Stöckelová,
Ph.D.), Vyjednávání vědních politik ve výzkumné praxi a akademické dráze (Mgr. Tereza Stöckelová,
Ph.D.).

Hodnotové orientace ve společnosti
Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Členové oddělení: Bc. Romana Benešová, PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Jana Chaloupková, doc.
PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Mgr. Eva Mitchell, RNDr. Blanka Řeháková, CSc.
Hlavním cílem výzkumného oddělení je systematický výzkum hodnot a postojů, jejich kontinuity a
změny, a vztahu k lidskému chování. Výzkumný záměr oddělení je postaven na předpokladu, že
hluboce zakořeněné lidské hodnoty a postoje pomáhají vést, posuzovat, vysvětlovat a snad i
„predikovat“ lidské chování. Hodnoty a postoje stojí za sociálními, politickými a ekonomickými
změnami ve společnostech, a ty zpětně působí na změny hodnot a postojů. V centru výzkumného
zájmu oddělení je česká společnost, avšak preferován je výzkum s možností mezinárodního srovnání.
Velkým úkolem oddělení je zajištění pravidelného provádění hodnotového výzkumu „European Social
Survey“ v České republice. Tematicky se oddělení zaměřuje zejména na výzkum kontinuity a změny
obecných hodnotových orientací (politických, náboženských, morálních, rodinných…) a kulturních a
národních hodnotových orientací (národní identity, kulturní identity a jiných hodnotově založených
skupinových identit…).
Současné projekty: Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání (ISSP 2008, PhDr. Dana
Hamplová, Ph.D.), Proměny rodinných a pracovních drah v ČR (Mgr. Jana Chaloupková), Analýza
volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v letech 1996—2008 (doc. PhDr.
Tomáš Lebeda, Ph.D.), Srovnávací analýza rodinných politik v zemích střední a východní Evropy.
Využití metody modelových rodin"(Mgr. Eva Mitchell), European Social Survey — Round 4 — Zkušenosti
a vyjádření ageismu (diskriminace na základě věku) a Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se
Evropě (Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.).

Lokální a regionální studia
Vedoucí oddělení: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Členové oddělení: PhDr. Jana Stachová, Ph.D., Mgr. Josef Bernard, Kateřina Bernardyová, Mgr. et
Mgr. Daniel Čermák, JUDr. Michal Illner, Mgr. Věra Patočková, M.A., PhDr. Zdenka Vajdová, Mgr. Jana
Vobecká, Mgr. Renáta Mikešová.
Výzkumné oddělení se zabývá výzkumem souvislostí mezi teritoriálně specifickými faktory —
lokálními a regionálními — a procesy společenské změny, včetně utváření a fungování sociálněprostorových útvarů, institucionálních struktur, občanské participace, sociálního kapitálu a formování
hodnot, postojů a politických orientací. Výzkumný zájem zahrnuje též sociologické aspekty lokální a
regionální politiky.
Současné projekty: Samospráva malých obcí a jejich endogenní rozvojový potenciál (Mgr. Josef
Bernard), Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti — české
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metropole v mezinárodním srovnání (RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.), PARTNER — Partnerství a
participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib (Mgr. et Mgr. Daniel Čermák), Sociální
kapitál jako faktor vysvětlující regionální disparity a regionální rozvoj (PhDr. Jana Stachová, Ph.D.),
Regionální rozvojové zájmy území Orlicka (v rámci Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí
Orlice a Pardubickým krajem, PhDr. Zdenka Vajdová), Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na
příkladu Orlicka) (PhDr. Zdenka Vajdová).

Socioekonomie bydlení
Vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Členové oddělení: Ing. Petr Sunega, Mgr. Martina Mikeszová, Mgr. Jan Sládek
Nové výzkumné oddělení Socioekonomie bydlení vzniklo v roce 2009 a navazuje na aktivity týmu
socioekonomie bydlení, který byl založen v roce 2000 jako součást oddělení Ekonomické sociologie.
Na počátku se aktivity týmu soustředily zejména na problematiku výdajů na bydlení, postupně se
však jeho činnost rozšířila i na další oblasti výzkumu bydlení. Oddělení se zabývá sociálními i
ekonomickými aspekty bydlení a mezi hlavní výzkumná témata patří postoje občanů k různým
formám bydlení nebo různým formám státní intervence do oblasti bydlení, finanční dostupnost
bydlení, mezinárodní komparace systémů bytových politik a sociálního bydlení, ekonomické simulace
různých reforem bytové politiky (deregulace nájmů, zavedení příspěvku na bydlení a sociálního
bydlení), financování bydlení, efektivita trhu bydlení a cenové indexy. Členové oddělení se
pravidelně účastní mezinárodních konferencí European Network for Housing Research a v roce 2009
také zorganizovali mezinárodní seminář Social Housing in Europe 2000. V roce 2009 oddělení
spoluorganizovalo mezinárodní vědeckou konferenci European Network for Housing Research (ENHR)
v Praze (www.enhr2009.com).
Současné projekty: Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a
žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu (Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.), Regionální disparity v
dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních
disparit (Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.).

Sociologický datový archiv (SDA)
Vedoucí oddělení: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Členové oddělení: Mgr. Tomáš Čížek, Mgr. Yana Leontiyeva, PhDr. Martin Vávra
SDA shromažďuje data z dostupných českých sociologických výzkumů, výzkumů veřejného mínění a
mezinárodních sociologických výzkumů s českou účastí. Hlavním cílem je jejich zpřístupnění pro
účely akademického výzkumu a výuky. Mezi další cíle patří podpora sekundární analýzy dat a podpora
pro speciální výzkumné projekty. SDA je členem Rady evropských sociálněvědních datových archivů
(CESSDA, Council of European Social Science Data Archives) a sdružení středoevropských archivů
REGIO. Členové oddělení se podílejí na řešení řady výzkumů, včetně českých šetření mezinárodních
programů ISSP a ESS. Prioritní oblastí zájmu je metodologický výzkum a kvalita dat. Hlavní přístup k
datovým službám je vybudován na internetu: http://archiv.soc.cas.cz. Oddělení spravuje též archiv
MEDARD, který poskytuje datové služby v oblasti kvalitativního sociologického výzkumu. Součástí
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datových služeb MEDARD je internetová technická a softwarová poradna pro kvalitativní výzkum a
otázky digitalizace. Pro získání dat z kvalitativních výzkumů platí specifické podmínky.
Současné projekty: Přípravný projekt pro posílení výzkumné infrastruktury Rady evropských archivů
sociálních dat — CESSDA PPP. 7.RP, Infrastruktura výzkumu (Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.).
Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální
komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA — COMPDAT (Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.).

Sociologie politiky
Vedoucí oddělení: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Členové oddělení: Bc. Alžběta Bernardyová, Mgr. Tomáš Lacina, PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Pat Lyons,
Ph.D., Mgr. Vlastimil Nečas, PhDr. Petra Rakušanová Guasti, Ph.D., Bc. Barbora Špicarová Stašková
Výzkumné oddělení se zabývá systematickým studiem základních procesů demokratického politického
systému České republiky a některých jeho aktérů. Hlavními tématy výzkumu jsou politické strany a
systém stran ČR, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, volební chování, reprezentace zájmů v oblasti
práce a kapitálu (sociální dialog), občanská společnost, vzájemný vztah občanské společnosti,
politických stran a státu. Členové oddělení jsou zapojeni do mezinárodních výzkumných sítí a do
řešení několika mezinárodních projektů.
Současné projekty: Evropeizace politické reprezentace v České republice (PhDr. Zdenka Mansfeldová,
CSc.), Občané a stát v České republice: Vliv a dědictví Pražského jara 1968—2008 (Pat Lyons, M.A.,
Ph.D.), RECON — Reconstituting Democracy in Europe, 6FP projekt (PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
— koordinátorka české části), INTUN — Integrated and United: A Quest for Citizenship in an “ever
closer Europe”, 6FP projekt (PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. — koordinátorka české části).

Sociologie vzdělání a stratifikace
Vedoucí oddělení: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
Členové oddělení: Mgr. et Mgr. Josef Basl, Blanka Javorová, PhDr. Natalie Simonová, Michael L.
Smith, Ph.D., Ing. Tomáš Konečný, M.A., RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Výzkumné oddělení se zaměřuje na výzkum sociálních nerovností a proměn sociální stratifikace v
komparativní perspektivě. V centru jeho zájmu je zejména sociální a v poslední době především
vzdělanostní mobilita a nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Oddělení se dále zabývá subjektivními
stránkami sociální stratifikace, vnímáním sociálních nerovností a vývojem představ o sociální
spravedlnosti. Ve spolupráci s týmem ekonomické sociologie se oddělení podílelo na publikacích
Zpráva o vývoji české společnosti 1989—1998 (Praha, Academia 1998) a Ten Years of Rebuilding
Capitalism. Czech Society after 1989 (Praha, Academia 1999). Práce oddělení do r. 1999 je shrnuta
v monografii Petra Matějů a Kláry Vlachové Nerovnost, spravedlnost, politika (Praha, Sociologické
nakladatelství 2000).
Nejnovějšími monografiemi oddělení jsou publikace České vysoké školství na křižovatce (Praha, SOÚ
AV ČR 2005) a (Ne)rovné šance na vzdělání (Praha, Academia 2006).
Současné projekty: Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické
důsledky, strategie řešení (prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.), Od destratifikace ke stratifikaci? Vývoj
sociálně-stratifikačního systému v České republice, 1991—2009 (PhDr. Natalie Simonová).
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Studia sociální struktury
Vedoucí oddělení: doc. Milan Tuček, CSc.
Členové oddělení: Ivo Bayer, M.A., PhDr. Marta Kolářová, Ph.D., Mgr. Markéta Sedláčková, Ph.D.,
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D., Mgr. Ondřej Špaček, Mgr. Kateřina Vojtíšková, Dipl.-Soz. Julia Häuberer, Jana
Slezáková
Výzkumné oddělení zkoumá proměny sociální struktury v důsledku společenské transformace a
základní vývojové tendence kulturních a sociálních změn české společnosti po vstupu do EU.
Empirické analýzy vycházejí především z rozsáhlých výzkumů sociální struktury, stratifikace a
mobility z let 1984, 1992, 1999, 2005—2006, z kvalitativních i kvantitativních šetření elit (1996, 2001,
2004), percepce sociálních nerovností (2006) a z výzkumů postojů a hodnot jak na národní (1993,
1995 a 2001, série výzkumů v letech 2005—2007 v rámci omnibusových šetření CVVM), tak na
mezinárodní úrovni (moduly ISSP). V současnosti je vědecký výzkum zaměřen především na
problematiku sociální a kulturní koheze, sociálního a kulturního kapitálu a interpersonální a
institucionální důvěry. Tým se dále věnuje studiu sociálních diferenciací, životních stylů, nerovností a
sociální spravedlnosti, problematice strukturace soudobých českých elit a aktuálním sociopolitickým
otázkám ve veřejném mínění.
Současné projekty: Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a
překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR (doc. Milan Tuček, CSc.).
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Servisní oddělení

Tiskové a ediční oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. Michaela Vojtková
Členové oddělení: doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D., šéfredaktor českého vydání Sociologického
časopisu / Czech Sociological Review, doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., šéfredaktor anglického vydání
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., vědecký
pracovník, Mgr. Marta Svobodová, výkonná redaktorka českého vydání Sociologického časopisu /
Czech Sociological Review, Robin Cassling, výkonná redaktorka anglického vydání Sociologického
časopisu / Czech Sociological Review, Mgr. Anna Gabrielová, redaktorka, Mgr. Denis Jerie, redaktor,
RNDr. Darina Vystrčilová, výkonná redaktorka The Central European Journal of Social Sciences and
Humanities (CEJSH) pro ČR, Monika Kuželová, asistentka.
Oddělení vzniklo v roce 2001 a slouží vydavatelským záměrům ústavu, zajišťuje public relations a
prezentaci činnosti ústavu. Stará se o kontakt s médii, organizování tiskových konferencí, kulatých
stolů, dnů otevřených dveří, vydávání tiskových zpráv a archivaci tiskových materiálů. Hlavní náplní
je vydavatelská a ediční práce, která zahrnuje vydávání impaktovaného časopisu Sociologický časopis
/ Czech Sociological Review, edice Sociologické studie / Sociological Studies, Sociologické disertace a
monografie a zpracování dat pro internetovou databázi Visegrádské čtyřky The Central European
Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Sociologická knihovna
Vedoucí: Mgr. Nela Hesová
Členové oddělení: RNDr. Lumír Gatnar — výpůjční služby, Ing. Eva Mikolášová — časopisy, on-line
databáze, Mgr. Radka Taucová — meziknihovní výpůjční služby
Knihovna vznikla v roce 2003 oddělením od společné Filozofické a sociologické knihovny. Je
koncipována jako veřejná specializovaná knihovna, sloužící nejen pracovníkům ústavu, ale i široké
odborné veřejnosti. Uživatelům je k dispozici 20 000 svazků knih a 100 titulů odborných časopisů.
Knihovna zprostředkovává přístup k on-line databázím WOK, SCOPUS, EBSCO, PROQUEST a JSTOR.
On-line katalog je součástí souborných katalogů CASLIN a JIB.

Ekonomické oddělení
Vedoucí oddělení: Ing. Petra Broskevičová
Členové oddělení: Dana Bendová, finanční a mzdová účetní, Bc. Jitka Německá, finanční účetní,
Marcela Dundychová, účetní, Eva Klímová, projektová specialistka, Helena Gimenezová, účetní,
Milan Paučula, IT specialista, Miroslav Siva, IT specialista, Ivana Vlháčková a Antonín Kvíčala,
provozní pracovníci.
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Oddělení vzniklo v roce 2002 po oddělení ekonomické správy od Filosofického ústavu AV ČR a
zajišťuje provozně ekonomický chod ústavu. Ekonomické oddělení vede účetnictví ústavu, zajišťuje
evidenci a finanční vedení vědeckých projektů a grantů, konzultuje finanční návrhy podávaných
projektů a grantů, zabezpečuje infrastrukturu, správu movitého i nemovitého majetku, zabezpečuje
kontakt se zřizovatelem Akademií věd ČR, finančními úřady, auditory atd.

Sekretariát
Členky oddělení: Šárka Zumrová, personalistka, Jana Blahnová, asistentka
Sekretariát zajišťuje servisní služby a personální chod instituce.
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2. ZŘIZOVACÍ LISTINA SOÚ AV ČR, v.v.i., CHARAKTERISTIKA A
ZMĚNY
V souvislosti s vkladem spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku areál Jilská – Husova ve výši
1/3 spoluvlastnického podílu byla Sociologickému ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2008 vydána nová
zřizovací listina — úplné znění, účinná od 7. 12. 2007. V roce 2009 nedošlo k žádným změnám.
Zřizovací listina je veřejně uložena v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, které spravuje MŠMT
ČR, viz http://rvvi.msmt.cz.

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

b. vznik
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vznikl ke dni 1. 1. 2007 na základě zákona č. 341/2005 Sb., o
veřejných výzkumných institucích (předchozí právnická forma — státní příspěvková organizace).
Dne 28. 6. 2006 byla vydána zřizovací listina Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., s účinností od
1. 1. 2007. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v souladu se zřizovací listinou provozuje hlavní činnost,
kterou je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd, uskutečňování výzkumu
veřejného mínění, využívání a šíření jejích výsledků a jejich aplikace.

c. změny zřizovací listiny
Dne 7. 12. 2007 byl vydán zřizovatelem dodatek č. 1 ke zřizovací listině Sociologického ústavu AV
ČR, v.v.i. Do zřizovací listiny byl vložen nový odstavec týkající se vkládaných spoluvlastnických
podílů nemovitostí, které v dané době byly ve vlastnictví České republiky a ke kterým měl zřizovatel
právo hospodařit.
Na základě vydaného dodatku byla ke dni 28. 1. 2008 vydána zřizovací listina v úplném znění účinná
od 7. 12. 2007, viz Přílohu 1.
Vklad spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 byl v Katastru nemovitostí zapsán ve prospěch
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ke dni 1. 2. 2008.
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3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV
ČR, V.V.I.
3.1. Hlavní činnost a výzkumný záměr v roce 2009
Hlavní činností Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je vědecký výzkum v oblasti sociologie a v oblasti
veřejného mínění, využívání a šíření jejich výsledků a jejich aplikace. Výzkumné aktivity směřují k
poznávání současné české společnosti v evropském a mezinárodním kontextu.
Rok 2009 byl pátým rokem řešení výzkumného záměru „Sociologická analýza dlouhodobých sociálních
procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní
společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu“. Pomocí teorie, výzkumu a metodologie
rozvíjel ústav vědecké poznání složitých společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů ze
sociologické perspektivy. Tuto perspektivu současně odborně kultivoval, podporoval projektovou a
grantovou aktivitou a zprostředkovával výsledky poznání také směrem k rozvoji oboru a
interdisciplinárních přístupů. V roce 2009 pokračovaly všechny hlavní činnosti prováděné v rámci
tohoto výzkumného záměru. 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 a hodnotové orientace,

•

výzkum institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí,

•

výzkum vzdělanostních nerovností a role sociálního kapitálu,

•

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

•

výzkum společenské struktury, dynamiky a kvality života,

•

výzkum veřejného mínění v národním rámci i v evropské komparaci,

•

teorie a metodologie datových analýz.

společnosti,

3.2. Výzkumné projekty — struktura a poskytovatelé
Výzkumná činnost byla prováděna v rámci přijatých výzkumných projektů, které byly podpořeny
granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno 33 projektů, z toho 11 bylo podpořeno GA
ČR, 7 projektů podpořila GA AV ČR (3 juniorské a 4 standardní) a 1 výzkumný projekt byl řešen v
rámci programu Podpora projektů cíleného výzkumu. 6 výzkumných projektů podpořilo MŠMT ČR, 1
projekt MPSV ČR a 2 projekty MMR ČR. Celkem 5 projektů bylo podporováno ze zahraničí z programů
v rámci European Research Area (1 projekt ze Strukturálních fondů a 3 projekty 6.RP a 1 projekt
7.RP).
29

Obr. 3.2.1 — Struktura projektů akademického výzkumu řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce
2009 podle poskytovatele (počet, %)

1; 3%

5; 15%

7; 21%
2; 6%

6; 18%

11; 34%

1; 3%

AVČR - cílený výzkm

GAAVČR

GAČR

MPSV

MŠMT

MMR

EU

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

3.3. Výzkumné projekty — řešené v roce 2009
Výzkumnou činnost ústavu lze realizovat pouze za podmínek získání finanční podpory na projekty,
které řeší a rozvíjejí výzkumný záměr. Vstupní branou úspěšnosti řešení výzkumného záměru ústavu
a rozvoje bádání v oboru sociologie je nutnost být úspěšný v získávání grantových podpor a dalších
finančních zdrojů. Přehled projektů uvádějí tabulky 3.1 a 3.2.
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GA AV ČR

GA AV ČR

GA ČR

GA ČR

KJB700280802

IAA70280804

IAA700250803

IAA700280802

KJB700280907

IAA700280901

KJB700280901

403/08/0720

407/08/1515

403/08/0109

403/08/1369

403/09/1839

403/09/1915

403/09/1779

407/09/P653

403/09/P203

GA403/07/1626

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

...pokračování na následující straně

GA ČR

GA ČR

GA ČR

GA ČR

GA ČR

GA ČR

GA ČR

GA ČR

GA AV ČR

GA AV ČR

GA AV ČR

GA AV ČR

GA AV ČR

AV ČR

1QS700280503

1

Lebeda T.

Stöckelová T.

Kunštát D.

Bernard J.

Lux M.

Maříková H.

Večerník J.

Simonová N.

Lyons P.

Hamplová D.

Mitchell E.

Dudová R.

Stöckelová T.

Kostelecký T.

Benáček V.

Křížková A.

Chaloupková J.

Čermáková M.

řešitel/
spoluřešitel
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Analýza volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v letech 1996—2008

Stopování znalosti mezi vědou a společností

Komunistická strana Čech a Moravy v českém politickém systému pro roce 1989

2007

2009

2009

2009

2009

Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární
politiky státu
Samospráva malých obcí a jejich endogenní rozvojový potenciál

2009

2008

2008

2008

2008

2009

2009

Konstrukce živitelství po roce 1989 v české společnosti

Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání

Od destratifikace ke startifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v České republice, 1991—2009

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

Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání, ISPP 2008

Instituce, mýty a přesvědčení: Zkoumání vlivu path-dependency na soudobé diskurzy péče o děti v České
republice, Švédsku a Francii 01/2009—12/2011
Srovnávací analýza rodinných politik v zemích střední a východní Evropy. Využití metody modelových rodin.
01/2009—12/2011

2009

2008

Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti — české metropole v
mezinárodním srovnání
Vyjednávání vědních politik ve výzkumné praxi a akademické dráze 01/2009—12/2010

2008

2008

Procesy a zdroje genderových nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou české společnosti
po roce 1989 a členstvím ČR v EU
Efektivnost a zaměstnanost v malých a středních podnicích: srovnání s korporativním sektorem

2008

2005

2009

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2009

2010

2011

2011

2010

2011

2010

2010

2010

2009

Řešení
od
Do

Proměny rodinných a pracovních drah v České republice

Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře

Název

Souhrnné údaje o projektech podporovaných ze státního rozpočtu ČR řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v

identifikační kód
poskytovatel
projektu

—

poř.
číslo

roce 2009

Tabulka 3.3.1
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26

25

24

23

22

21

20

19

poř.
číslo

2D06001

2D06014

2E08057

OK08007

2D06006

MŠMT- LA09010

1J/005/04-DP2

WD-05-07-3

WD-13-07-1

GA407/07/1395

MŠMT

MŠMT

MŠMT

MŠMT

MŠMT

MŠMT

MPSV

MMR

MMR

GA ČR

identifikační kód poskytovatel
projektu

Vajdová Z.

Tuček M.

Linková M.

Linková M.

Čermák D.

Krejčí J.

Matějů P.

Lux M.

Stachová J.

Mansfeldová Z.

řešitel/
spoluřešitel

Rozvojové zájmy pohraničních regionů

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

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

Národní kontaktní centrum — ženy a věda II.

Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib

Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní
výzkum a integraci do sítě CESSDA

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

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení
regionálních disparit

Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj

Evropeizace politické reprezentace v České republice

název

2006

2006

2008

2008

2006

2009

2004

2007

2007

2007

2011

2010

2009

2012

2011

2011

2009

2011

2011

2009

Řešení
Do
od
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Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů.
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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7.RP - EU

6.RP - EU

FP7-212214

CIT3-CT-2005513421

FP6 - 028746-2

FP6 - 028698-2

1

2

3

4

Hašková H.

Mansfeldová Z.

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo ARENA

Mansfeldová Z.

Krejčí J.

UK Data Archive,
University of Essex,
United Kingdom
Universita degli Studi
di Siena

řešitel/
spoluřešitel

mezinárodní
koordinátor
acronym

Recon

Femcit

Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The
Impact of the Contemporary Women's Movements
Reconstituting Democracy in Europe

IntUne

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

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

název projektu

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

CZ.1.07/2.2.00./07.0126 SF - OPVK

1

poskytovatel

identifikační kód
projektu

poř.
číslo
Krejčí J.

řešitel/
spoluřešitel

strukturální
fondy ESF

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů - inovace studijních
oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s
potřebami trhu práce
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typ

název projektu

Tabulka 3.3.3 — Souhrnné údaje o strukturálních projektech řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2009

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

Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů.

6.RP - EU

6.RP - EU

identifikační kód
poskytovatel
projektu

poř.
číslo

Tabulka 3.3.2 — Souhrnné údaje o zahraničních projektech řešených v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2009

2009

od

2011

Do

řešení projektu

IP

IP

IP

Combination

typ

2007

2007

2005

2008

2011

2011

2009

2009

Do

řešení projektu
od

3.4. Charakteristiky výzkumných projektů — ČR
Pro dále uvedené projekty byla získána podpora v grantových veřejných soutěžích v rámci ČR. Jsou
tedy podporovány ze státního rozpočtu ČR a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je nositelem nebo
spolunositelem projektu.1
1.

Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné
sféře

Řešitelka: PhDr. Marie Čermáková
Poskytovatel: Program cíleného výzkumu AV ČR
Doba řešení projektu: 2005—2009
Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních
mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře.
Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků výzkumu cíleným skupinám uživatelů, v
realizaci iniciace porozumění a společenské důvěry v tematizaci genderových otázek a v konstrukci
efektivní sociální intervence do genderově organizované společenské praxe. Výstupy projektu
hodnotí vliv intervence na tematizaci tabuizovaných problémů a na proces prosazování vědecké
argumentace do společenských diskurzů vztahujících se k závažným problémům života českých žen a
mužů. Jde o kritické zhodnocení reálného přínosu transferu genderově podmíněných poznatků, dat a
výzkumů. Výzkumná orientace aplikovaného projektu koresponduje s nutností posilovat kredibilitu a
význam vědy a výzkumu pro řešení akutních a společensky naléhavých problémů současného světa.
2.

Proměny rodinných a pracovních drah v České republice

Řešitelka: Mgr. Jana Chaloupková
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Doba řešení projektu: 2008—2010
Cílem projektu je empirický popis a analýza vztahu pracovních a rodinných drah v České republice
po roce 1989. Projekt kombinuje diachronní přístup založený na srovnání vzorců pracovních drah
kohort žen a mužů, které realizovaly reprodukci po roce 1989, se staršími kohortami s analýzou
faktorů, které se podílejí na diferenciaci strategií sladění rodiny a práce v 90. letech. Konkrétně si
klade za cíl analyzovat změny časování rodičovství a vývoj vzorců úprav pracovního zapojení žen a
mužů v průběhu rodinné dráhy. Důraz je kladen na analýzu diferenciace strategií s ohledem na
gender, vzdělání, hodnotové orientace a formy rodinného uspořádání. Projekt je založen na
sekundární analýze existujících datových souborů. Jeho výsledky přispějí k vysvětlení změn
rodinného chování v české společnosti a dopadů ekonomických a sociálních změn po roce 1989 na
rodinná a pracovní uspořádání.

1

Projekty jsou řazeny podle pořadového čísla v souhrnné tabulce 3.1.
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3.

Procesy a zdroje genderových nerovností v pracovních drahách žen v souvislosti s proměnou
české společnosti po roce 1989 a členstvím ČR v EU

Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Doba řešení projektu: 2008—2010
Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na
českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem
ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou metodologii, zarámovanou sekundární analýzou
dat z kvantitativních sociologických šetření, přičemž důraz je kladen na biografické vyprávění žen v
různých fázích životního cyklu a v situacích, kdy jsou ohroženy znevýhodněním na trhu práce
(zkušenost s nezaměstnaností) v kombinaci s kategoriemi: fáze mateřství, výše dosaženého vzdělání
a věk.
4.

Efektivnost a zaměstnanost v malých a středních podnicích: srovnání s korporativním
sektorem

Řešitel: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Doba řešení projektu: 2008—2010
Cílem tohoto projektu je zmapování prostoru, v němž probíhá rozhodování o rozšiřování nebo útlumu
výroby, a v návaznosti na tom analyzovat podmínky rozhodování o změnách v zaměstnanosti. Důraz
je kladen na situaci podnikání v českých malých a středních firmách, které je poměřováno s
charakteristikami velkých firem. Naším výchozím problémem je měření efektivnosti, což je
porovnání výkonnosti domácí strany nabídky se zahraniční konkurencí, čemuž odpovídá pojem
komparativních výhod.
5.

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

Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Doba řešení projektu: 2008—2011
Hlavním cílem projektu je studium vlivu vládnutí na sociálně-prostorové nerovnosti v metropolitních
oblastech v České republice v komparaci se severoamerickými, západoevropskými a dalšími
středoevropskými zkušenostmi. Jde jednak o analýzu vlivu institucionálních struktur, v jejichž rámci
jsou metropolitní oblasti spravovány, a jednak o analýzu vlivu konkrétních politik na sociálněprostorové nerovnosti.
6.

Vyjednávání vědních politik ve výzkumné praxi a akademické dráze

Řešitelka: Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Doba řešení projektu: 2009—2010
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Věda a výzkum se vzrůstající měrou stávají předmětem manažerského pojetí a procedur. Výzkumný
projekt zkoumá dopady vědních politik na každodenní výzkumnou a vzdělávací praxi a způsoby,
jakými výzkumné instituce a výzkumníci vyjednávají své epistemické a sociální prostory ve vztahu
k těmto politikám a pravidlům — jak je překládají do místních kontextů, užívají, obcházejí nebo
podrývají. Navazujeme na mezinárodní projekt Vědění, instituce a gender: evropské perspektivy (6.
RP, 2006—2008, EK), na kterém jsme se výzkumně podílely, a zaměřujeme se především na dvě
oblasti: vrůstání mladých výzkumníků (doktorandů a postdoků) do vědy a hodnocení a vykazatelnost
vědy. Zvláštní pozornost věnujeme rozdílům mezi disciplínami a organizačním souvislostem těchto
procesů. Využíváme kvalitativní etnografická data z projektu Vědění, instituce a gender,
uskutečňujeme další skupinové a individuální rozhovory a studujeme dokumenty vědní politiky.
7.

Instituce, mýty a přesvědčení: Zkoumání vlivu path-dependency na soudobé diskurzy péče o
děti v České republice, Švédsku a Francii

Řešitelka: Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Doba řešení projektu: 2009—2011
Projekt zkoumá problematiku péče o děti, tak jak byla v minulých 60 letech ustavena ve veřejných
politikách a zároveň jak o ní bylo psáno a hovořeno odborníky a médii — tj. jak byla konstruována ve
veřejných a expertních diskurzech. Projekt vychází z předpokladu, že určitá politická a
administrativní rozhodnutí přijatá v určitých okamžicích nadále dlouhodobě určují odlišnost vývoje
dané problematiky v různých zemích. Zároveň staví na poznatku, že to, jak se o daném tématu
hovoří a píše, má zásadní vliv na to, co je pokládáno za „pravdu“, a tedy i jaká rozhodnutí jsou
přijata — a naopak, přijatá rozhodnutí ovlivňují to, co se o dané věcí říká a píše, případně jak se o ní
mluví. Projekt je srovnávací studií tří zemí: České republiky, Švédska a Francie. Používá dvojí
metodologii: institucionální analýzu path-dependency, zaměřenou na klíčová rozhodnutí o péči o
malé děti, a kritickou analýzu diskurzu. Projekt má za cíl vysvětlit rozdíly ve vývoji institucí péče o
děti v zmíněných zemích a prozkoumat vzájemné působení institucionálních rozhodnutí a diskurzů.
Projekt ve výsledku umožní porozumět tomu, jak je v určité kultuře vytvářena představa "správné
péče o děti", a tomu, jak institucionálně-historický vývoj země ovlivňuje současné podoby politik
péče.
8.

Srovnávací analýza rodinných politik v zemích střední a východní Evropy. Využití metody
modelových rodin

Řešitelka: Mgr. Eva Mitchell
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Doba řešení projektu: 2009—2011
Charakter rodinných politik v zemích střední a východní Evropy (CEE) je tématem, na které sociální
vědci nemají jednotný názor. Prorodinná opatření jednotlivých zemí jsou obvykle posuzována
pomocí souhrnných ukazatelů, zatímco dopad rodinné politiky na finanční situaci konkrétních typu
rodin je opomíjen. Tento projekt se zaměřuje se na rodinnou politiku ve střední a východní Evropě z
pohledu konkrétních rodin, zasazuje ji do širšího společenského kontextu a porovnává její úroveň
napříč evropskými společnostmi. Cílem projektu je podrobná analýza působení systému podpory
rodin s dětmi napříč regionem CEE na mikroúrovni, metodou modelových rodin. K analýze je jako
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referenční rámec využívána Esping-Andersenova typologie, která je zároveň testována na
mikroúrovni. Velkorysost prorodinných opatření jednotlivých států je porovnána pomocí analýzy
systému dávek a daní, vč. dotací služeb (tj. daňových úlev, rodičovských příspěvků, přídavků na
děti,
podpory předškolních zařízení a dalších dávek a výdajů vážících se na přítomnost dětí v rodině).
Klíčový přínos představují odpovědi na otázky: Jaké typy rodin jsou kde nejvíce podporovány? Které
země jsou k rodinám s dětmi nejštědřejší? Blíží se ČR fungováním své rodinné politiky ostatním
postsocialistickým zemím či spíše zemím Západu? Platí stále, že části bývalého východního bloku
jsou si v oblasti finanční podpory rodin s dětmi podobné, nebo že spíše dochází k jejich nezávislému
přibližování k jiným evropským státům?
9.

Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání, ISPP 2008

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

sociologické

výzkumy

i

sledování

mediálního

diskurzu

ukazují

vysokou

míru

diferencovanosti české společnosti vzhledem k (církevní) religiozitě: na jednu stranu se po roce 1989
nově konsolidovala menšinová církevní část společnosti, aktivně participující na církevním dění a
více či méně se řídící církevními normami, na straně druhé existuje zvětšující se část společnosti,
která církve a jejich působení jednoznačně odmítá, což nutně neznamená odmítání jakéhokoli
náboženství. V necírkevní části společnosti roste význam privatizovaných forem tzv. spirituality.
Důležitost těchto otázek přitom bude nepochybně stoupat v souvislosti s postupující evropskou
integrací, a proto je nezbytné českou ne/religiozitu a její sociopolitické důsledky sledovat ve dvou
kontextech. Zaprvé jako historický vývoj v kontextu společenských změn po roce 1989 a zadruhé v
kontextu měnící se náboženské situace v dalších evropských zemích. Obojí umožňuje účast na
mezinárodním srovnávacím projektu International Social Survey Program (ISSP 2008 — náboženství).
10. Občané a stát v České republice: Vliv a dědictví Pražského jara 1968—2008
Řešitel: Pat Lyons, M.A., Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2008—2009
Tento projekt zkoumá, s využitím dat z unikátního výzkumu, povahu občanství v České republice a
dědictví Pražského jara 1968. Na začátku května 1968 byl pro vedení Komunistické strany realizován
výzkum názorů a postojů veřejnosti k demokratizaci v Československu. Tento výzkum nabízí
jedinečný pohled na (a) způsob, jakým měl být na základě změny povahy občanství komunismus
reformován zevnitř; (b) na politické aspirace občanů v komunistickém systému. Cílem tohoto
výzkumného projektu je analyzovat zmíněný datový soubor a replikovat výzkum v České republice v
roce čtyřicátého výročí Pražského jara v roce 2008. Ve výzkumu v roce 2008 byly kombinovány
opakované položky z roku 1968 s měřením chápání a znalosti událostí let 1968 a sametové revoluce z
roku 1989. S využitím komparativní metodologie projekt zkoumá: (i) koncepci občanství v období
komunismu (1968) a v systému pluralitní demokracie (2008); (ii) dědictví Pražského jara ve srovnání
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se sametovou revolucí, a obecnou znalost těchto událostí; a (iii) hodnotí vybrané modely občanství a
zjišťuje míru, s níž se postoje k občanství v postkomunistické společnosti odlišují od orientací
sledovaných v tradičních demokraciích.
11. Od destratifikace ke stratifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v České republice,
1991—2009
Řešitel: PhDr. Natalie Simonová
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2008—2010
Cílem projektu je prověření hypotézy „hodnotové mezery“. V jejím pojetí se konsolidace systému
sociální stratifikace v ČR bude dále odehrávat spíše ve smyslu krystalizace normativního subsystému
(hodnot a norem), než ve smyslu větších změn v jeho objektivní dimenzi (tj. v oblasti sociálních
nerovností). Dřívější výzkumy provedené hlavním řešitelem a jeho týmem prokázaly, že systém
sociální stratifikace v ČR prošel třemi hlavními vývojovými fázemi. Každá z nich se ovšem
vyznačovala odlišnou dynamikou vývoje subjektivní a objektivní dimenze. Na základě sekundárních
analýz a především pak nového komparativního řešení z roku 2009 bude možné doložit předpoklad
řešitelského týmu, že zatímco ekonomická transformace byla již téměř završena, transformace
hodnotového systému zdaleka nedosáhla stadia přijetí výkonových principů. Toto napětí ve
stratifikačním systému se pak opodstatněně jeví být příčinou velkého množství sociálních a
politických jevů: všeobecně negativních postojů k elitám, přetrvávající silné role sociálních sítí,
bující korupce a v neposlední řadě pak narušeným vnímáním legitimního dosahování úspěchu v
životě, a to nejen u dospělé populace, ale i u nastupujících generací.
12. Jedinci a domácnosti v ČR: transformační změny a mezinárodní srovnání
Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2008—2010
Zatímco problémy zaměstnanosti, mezd, penzí, daní, dávek a rodiny jsou v realitě úzce spjaty,
jejich analýzy jsou spíše odděleny. Projekt propojuje optiky jednotlivců a domácností v široké
oblasti socioekonomického chování a rozhodování populace ČR ve vývojovém pohledu a
mezinárodním srovnání. Toto propojení má význam nejen poznávací, ale také politický, od
koncipování jednotlivých politik po evaluaci jejich efektů. Otázky se týkají změn ve 1. velikosti a
složení domácností, 2. výši a diferenciaci jejich příjmů, 3. způsobu shromažďování těchto příjmů
včetně státní intervence do rodinných příjmů (daně a transfery), 4. subjektivním hodnocení příjmů,
finanční a spotřební deprivace domácností. Využívány jsou disponibilní statistické datové zdroje, pro
sledování vývoje mikrocensy, pro aktuální stav šetření životních podmínek a pro mezinárodní
komparaci program EU-SILC.
13. Konstrukce živitelství po roce 1989 v české společnosti
Řešitelka: PhDr. Hana Maříková
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2009—2011
Projekt se zaměřuje na sociální fenomén, který do současné doby nebyl v české sociologii
systematicky zkoumán a který je přitom silně provázán s mnoha oblastmi sociální reality, zejména co
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se týče organizace soukromého života individuí, fungování rodiny jako sociální instituce a
genderových vztahů mezi partnery v rodině. „Živitelství“ není v sociologii ani ve veřejném diskurzu
problematizováno, přitom se jedná o sociálně konstruovaný fenomén, který ovlivňuje vznik,
reprodukci a legitimizaci sociálních a genderových nerovností v rodině i na pracovním trhu.
Porozumění způsobům, jakými je živitelství v současné době v naší společnosti konstruováno,
pomůže odhalit povahu těchto nerovností a z nich vyplývajících mocenských vztahů. Přínos realizace
projektu spočívá v prohloubení sociologického poznání dané problematiky, a to jak v teoretické, tak
i metodologické rovině zkoumání. Poznatky z projektu mohou být využity rovněž v rovině sociální
praxe.
14. Regionální disparity v dostupnosti bydlení
Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2009—2011
Cílem projektu je zejména odhalení a popis vývoje i aktuálních regionálních odlišností (disparit)
mezi kraji ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení a analýza vybraných důsledků těchto regionálních
disparit. Přínosem by rovněž mělo být definování přesnějších metod pro měření regionálních disparit
ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji. Cílem projektu je
následně též identifikovat jevy ovlivňující fyzickou i finanční dostupnost bydlení a regionální
disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, které je možno efektivně ovlivnit regulačními
zásahy, a navrhnout taková konkrétní opatření, která by vedla ke zvýšení finanční dostupnosti
vlastnického i nájemního bydlení; snížení regionálních disparit ve finanční dostupnosti mezi kraji
NUTS 3; snížení negativních důsledků nízké finanční dostupnosti bydlení nebo vysokých regionálních
disparit ve finanční dostupnosti bydlení — a to zejména na demografické chování mladých lidí,
prostorovou mobilitu domácností za pracovními příležitostmi a nebezpečí sociálního vyloučení
domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení; zvýšení fyzické dostupnosti bydlení, zejména
tam, kde existuje nepoměr mezi nabídkou bydlení a potřebou (poptávkou) po bydlení; zvýšení
fyzické dostupnosti bydlení pomocí nástrojů určených na rehabilitaci (modernizaci) bytového fondu;
zvýšení fyzické dostupnosti nájemního bydlení pomocí rozvoje nových forem nájemního bydlení.
15. Samospráva malých obcí a jejich endogenní rozvojový potenciál
Řešitel: Mgr. Josef Bernard
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2009—2011
K důležitým otázkám týkajícím se fungování obecní samosprávy, které mají kromě teoretického
významu rovněž zásadní praktický dopad, patří souvislost mezi výkonem samosprávy a vnitřním
rozvojovým potenciálem obcí. Vnitřní rozvojový potenciál představuje souhrn vnitřních podmínek a
zdrojů dané obce, které mohou stimulovat ekonomický, demografický a kulturní rozvoj. Česká
republika se vyznačuje velmi roztříštěnou strukturou obcí, převážná většina obcí má jen několik
stovek obyvatel. Taková struktura lokální správy je v Evropě spíše ojedinělá. Smysluplnost a
fungování samosprávy v nejmenších obcích se dlouhodobě diskutuje. Nabízí se otázka, nakolik může
samospráva malých venkovských obcí ovlivňovat jejich rozvoj. Projekt pomocí kvantitativního i
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kvalitativního přístupu analyzuje souvislosti mezi výkonem samosprávy malých venkovských obcí (s
max. 2000 obyvatel) a jejich rozvojovým potenciálem.
16. Komunistická strana Čech a Moravy v českém politickém systému pro roce 1989
Řešitel: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2009—2011
Předmětem výzkumu jsou konstitutivní aspekty role Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) v
současném českém politickém systému. Empirickým rámcem, v němž budou posuzovány atributy
transformace, strukturální specifika a povaha začlenění KSČM do stranického spektra v letech 1990
až 2010, je podrobné zmapovaní voličské základny KSČM podle základních hodnotových, sociálních a
demografických

charakteristik.

Jádrem

interdisciplinární

(historiografické,

politologické

a

sociologické) analýzy je rozkrytí hlavních vlastností a charakteristik, vnitřního vývoje, proměn
politických strategií a politické ideologie KSČM po roce 1989 v širokých politických a sociálních
souvislostech jak z hlediska jejího historicky podmíněného vývoje, programových a politických cílů,
tak i z hlediska skupinových zájmů a sdílených hodnot, které reprezentuje. Cílem projektu je tedy
komplexní analýza postavení KSČM v české politice po roce 1989, která se opírá o identifikaci (1)
vnitřního vývoje a proměn politické ideologie, (2) zakotvení v politickém systému a problému
antisystémové totožnosti strany a (3) hodnotové orientace a sociodemografické charakteristiky
elektorátu.
17. Stopování znalosti mezi vědou a společností
Řešitelka: Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2009—2011
Projekt se zaměřuje na studium vytváření, užívání a proměn společenskovědních znalostí na jejich
cestě mezi vědou a společností. Snaží se porozumět odlišnostem mezi režimy zacházení s věděním v
oblasti přírodních a technických oborů a společenskovědních oborů a postavení a roli
společenskovědního výzkumu v tzv. znalostní společnosti. Teoreticky a konceptuálně navazuje na
interdisciplinární studia vědy a technologií (STS), především na přístupy vycházející z teorie sítí a
aktérů. Tato studia sledují procesy vytváření a užívání znalosti a zkoumají mechanismy jejich
stabilizace a destabilizace a připisování určitým aktérům. Výzkum je postaven na studiu zahraniční
literatury, sekundární analýze vlastních výzkumů a originálním kvalitativním výzkumu (studium
dokumentů, individuální a skupinové rozhovory, studium mediálního diskurzu), jehož jádrem jsou
dvě případové studie vytváření a užívání znalosti 1. v případě „romské problematiky“; 2. v tematice
„trvale udržitelného rozvoje“. Ve vztahu k STS směřuje výzkum k rozšíření poznatků o vytváření a
oběhu společenskovědních znalostí ve společnosti. Ve vztahu k veřejné a politické debatě v ČR se
snaží ukázat a předložit k debatě skryté předpoklady pojetí „impaktu“ znalosti, s nímž pracuje vědní
politika a koncepce tzv. znalostní společnosti.
18. Analýza volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v letech
1996—2008
Řešitel: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
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Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2007—2009
Projekt zkoumá volební chování a volby do Senátu Parlamentu České republiky v období celé jeho
dosavadní existence. Hlavním cílem je analyzovat vzorce volebního chování, dále důsledky
proměnlivé a velmi nízké volební účasti a na vliv volebního systému na reprezentaci stran. Vytyčená
problematika je zkoumána na datových souborech obsahujících individuální charakteristiky všech
kandidátů od roku 1996, agregované sociální, demografické a ekonomické charakteristiky
jednotlivých volebních obvodů a další kontextuální politické proměnné. Pro analýzu voleb 1996 byla
přidána data z dosud neanalyzovaného výběrového šetření, která vypovídají o chování individuálních
voličů. Data z výběrových šetření byla zahrnuta i za volby 2006 a 2008. Byly použity mimo jiné i
pokročilé metody hierarchického lineárního modelování, které umožnily analyzovat vztahy mezi
individuálními charakteristikami kandidátů a agregovanými charakteristikami volebních obvodů,
jejichž vzájemné interakce ovlivňují volební úspěch kandidátů.
19. Evropeizace politické reprezentace v České republice
Řešitelka: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2007—2009
Cílem projektu je zkoumání klíčových aspektů parlamentní reprezentace v České republice. Výzkum
je zaměřen na tři základní témata: (1) Poslanci — kdo jsou volení zástupci ČR (poslanci PSP a EP) a
jak chápou svou roli?; (2) Vstup do EU — jak poslanci chápou politickou reprezentaci v systému
víceúrovňového vládnutí? Existuje dělba práce nebo konkurence mezi zastupitelskými institucemi?
Jaké jsou postoje českých poslanců k evropským institucím a jejich reformě?; (3) Policy-making —
jak poslanci vnímají legislativní proces? Došlo po vstupu ČR do EU k základní proměně procesu
utváření politik? Projekt také dále navazuje na dosavadní výzkumy českého parlamentu na národní
úrovni a zkoumá, jakým způsobem vstup do EU ovlivnil podobu politické reprezentace v ČR. Cílem
projektu je, na základě propojení teoretických a empirických přístupů, významným způsobem
přispět k diskuzím o kvalitě a povaze politické reprezentace v ČR.
20.

Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj

Řešitelka: PhDr. Jana Stachová, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Doba řešení projektu: 2007—2011
Předmětem řešení projektu je odhalování základních rysů regionálních disparit se zřetelem k úloze a
významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji území. Projekt ověřuje hypotézy, vyjadřující vztahy
mezi faktory socioekonomického rozvoje regionů a kvalitou (strukturou) sociálního kapitálu.
Výsledkem projektu bude návrh opatření, která by sociální kapitál v regionech stabilizovala a
posilovala. Příjemcem koordinátorem je Česká zemědělská univerzita, dalšími příjemci jsou
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
21. Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy
opatření na snížení regionálních disparit
Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
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Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Doba řešení projektu: 2007—2011
Cílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické
dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření,
která povedou ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení. Přínosem projektu
by mělo být zejména odhalení a kvantifikace vývoje i aktuálních regionálních disparit mezi kraji
NUTS 3 ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení a komplexní analýza vybraných důsledků těchto
regionálních disparit. Přínosem by rovněž mělo být definování přesnějších metod pro měření
regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji.
Smyslem projektu je následně též identifikovat jevy ovlivňující fyzickou i finanční dostupnost
bydlení a regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, které je možno efektivně
ovlivnit regulačními zásahy, a navrhnout různá konkrétní opatření dosažitelná těmito zásahy.
22. Nerovnosti v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky,
strategie řešení
Řešitel: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Doba řešení projektu: 2004—2009
Projekt si kladl za cíl identifikovat hlavní zdroje a příčiny nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v
ČR, o kterých je z předchozích analýz známo, že patří k největším v OECD. Předpokládáme, že tak
jako v jiných zemích, k hlavním zdrojům těchto nerovností patří jak sociálně-ekonomický původ
žáků, tak struktura školského systému určující otevřenost a průchodnost vzdělávacích institucí. Na
rozdíl od mnoha vyspělých zemí, kde jsou vzdělanostní nerovnosti již řadu let v centru pozornosti
výzkumu i politiky, se u nás vlivy těchto dvou zdrojů s největší pravděpodobností navzájem posilují.
V návaznosti na již založené longitudinální panely byly v rámci projektu sledovány dvě věkové
skupiny: žáci končící v roce 2003 povinnou školní docházku (panel respondentů založený v rámci
OECD projektu PISA 2003) a studenti prvních ročníků vysokých škol (VS 2003/4). Analýza dat z těchto
výzkumů doplněná o komparativní analýzy dat ze zemí OECD odhalila zdroje nerovností a
mechanismy jejich reprodukce. Projekt byl zakončen rozsáhlou monografií a konkrétními návrhy
reformních kroků směřujících k řešení problému vzdělanostních nerovností, který má dalekosáhlé
sociální

konsekvence

i

neblahé

ekonomické

důsledky

(ztráty

na

lidských

zdrojích

a

konkurenceschopnosti).
23. Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní
sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA
Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Doba řešení projektu: 2009—2011
Cílem projektu je posílit datové a metodologické zázemí pro empirický sociálněvědní výzkum s
důrazem na mezinárodní komparaci na základě: 1) akvizice, odborného standardizovaného
zpracování a archivace balíku dat ze socioekonomických výzkumů a jejich zpřístupnění pro účely
dlouhodobého analytického využívání, 2) metodologického výzkumu v oblasti kvality, standardizace a
harmonizace dat pro účely mezinárodního komparativního výzkumu. Projekt tak připraví empirický
materiál z českých výzkumů pro zařazení do systémů výměny dat evropské výzkumné infrastruktury
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CESSDA, vytvoří předpoklady pro její větší využití při zapojení českého výzkumu do mezinárodní
vědecké spolupráce a zlepší znalostní zázemí pro realizaci komparativních výzkumů. Zároveň tím
připraví východiska pro zapojení ČR do projektu rozšíření infrastruktury CESSDA, která je součástí
plánu budování evropských infrastruktur tzv. ESFRI Roadmap a v tomto rámci patří k prioritám ČR.
Projekt tak významně přispěje k vytváření nezbytných podmínek pro rozvoj moderního empirického
sociálního výzkumu v ČR. Sdílení dat a vytváření nových datových zdrojů na tomto základě je
předpokladem efektivity empirického výzkumu a dostupnost mezinárodně srovnatelných dat je
podmínkou pro orientaci na mezinárodní excelenci.
24. PARTNER - Partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib
Řešitel: Mgr. et Mgr. Daniel Čermák
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Doba řešení projektu: 2006—2011
V posledních letech se veřejná správa stále více otvírá spolupráci, participaci a partnerství s dalšími
aktéry lokálního rozvoje, jakými jsou organizace neziskového a soukromého sektoru, ale také široká
veřejnost. Spolupráce, participace a partnerství těchto aktérů jsou principy, od jejichž uplatnění lze
očekávat demokratické řešení lokálních problémů a také ve výsledku efektivnější výkon veřejné
správy. V této souvislosti se často v odborné literatuře hovoří o přechodu od vertikální vlády
(government) k horizontálnímu vládnutí (governance či new governance), kde je dřívější pojetí
hierarchické vlády postupně doplňováno až nahrazováno vládnutím vzájemně participujících
zainteresovaných aktérů.

Principy spolupráce, participace a partnerství a metody vedoucí k jejich naplnění by měly
být v České republice prosazovány právě orgány místní veřejné správy. Vzhledem k
setrvačnosti jejich působení je na tyto instituce vyvíjen Evropskou unií tlak, aby uvedené
principy důsledně uplatňovaly při tvorbě rozvojových dokumentů, a tedy při možnostech
čerpání financí ze strukturálních fondů Evropské unie, prostřednictvím doporučení Rady Evropské
unie a národních institucí veřejné správy. Doporučení směrem k větší otevřenosti místní veřejné
správy je také v neposlední řadě formulováno prostřednictvím četných srovnávacích analýz spolu s
dalším předáváním expertních zkušeností s fungováním veřejných institucí v západních zemích, či
prostřednictvím působení médií.
25. Národní kontaktní centrum — ženy a věda II.
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Doba řešení projektu: 2008—2012
Jde o pokračovací grant stejného zaměření, jenž probíhal v letech 2001—2008. Své aktivity centrum
rozvíjí ve dvou základních liniích. První je podpora badatelek v účasti na evropském výzkumu,
podpora rovných příležitostí ve vědě a výzkumu a podpora mladých lidí ve VaV, včetně vytváření
praktických nástrojů k dosahování těchto cílů a předkládání doporučení pro tvorbu politik. Druhou
linií je teoretické zkoumání na poli feministických epistemologií a vědních studií z genderového
hlediska v souvislosti s otázkami produkce vědění, moci a genderu. Centrum realizuje projekty
Infomat, Mladé talenty (projekt navazuje na projekt Žena měsíce a jeho cílem je představovat
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úspěšné a zajímavé mladé badatelky). Centrum též publikuje vlastní informační newsletter a online
časopis Kontext: časopis pro gender a vědění. NKC-ŽV se od roku 2005 účastní celoevropské akce Noc
vědců, kterou pořádají vědecká a výzkumná pracoviště — nabízejí veřejnosti exkurze, besedy i
možnost zúčastnit se nejrůznějších badatelských happeningů. Centrum dále organizuje pravidelné
semináře, workshopy a konference.
26. Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Doba řešení projektu: 2008—2009
Cílem projektu „Bariéry“ (Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj
talentů) je zkoumat překážky, s nimiž se potýkají studující a začínající badatelé a badatelky. Projekt
chce přispět k zatraktivnění vědeckých profesí pro ženy a podpořit rovné příležitosti ve výzkumu a
vývoji. V návaznosti na činnost Národního kontaktního centra — ženy a věda, z jehož zázemí projekt
vychází, si projekt klade za cíl pomocí výzkumu stereotypního přístupu k vědním oborům a analýzy
bariér, s nimiž se ženy ve vědě setkávají, vytvořit odborné poznání o současném stavu, na jehož
základě bude možné vybudovat nové procesy podporující zapojení žen do VaV. Výzkumný projekt
sestává ze tří základních pilířů — 1. vytvoření mentoringového schématu pro dívky středních škol, 2.
analýzy zkušeností a vnímání sexuálního obtěžování na vysokých školách a 3. analýzy bariér, s nimiž
se setkávají začínající badatelky na úrovni doktorského studia se zaměřením na mobilitu. Projekt je
specificky zaměřen na výzkum zejména mladší generace potenciálních vědkyň, protože je to právě
toto období, které často rozhoduje o další vědecké dráze a kdy, jak popisuje koncept tzv. děravého
potrubí, dochází k největšímu „mizení“ žen z VaV.
27. Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání
negativních dopadů sociální diferenciace v ČR
Řešitel: doc. Milan Tuček, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Doba řešení projektu: 2006—2010
Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání
negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ je řešen v rámci Národního programu výzkumu II
týmy dvou pracovišť, konkrétně Centra sociálních a ekonomických strategií při FSV UK (řešitelské
pracoviště) a Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Téma projektu se vztahuje k nalézání, vypracování
a navržení implementací nových postupů směřujících k minimalizaci negativních důsledků nadměrné
sociální diferenciace a marginalizace. Základním cílem projektu je rozkrýt nové procesy sociální
diferenciace a jejich vazbu na struktury hodnot, věr a norem v české společnosti a na základě
výzkumem zjištěných poznatků navrhnout manuály uplatnitelné při posilování sociální koheze v ČR.
28. Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka)
Řešitelka: PhDr. Zdenka Vajdová
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Doba řešení projektu: 2006—2011
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Vedle diferenciace a marginalizace určitých sociálních vrstev populace dochází i k regionální
diferenciaci a marginalizaci. Cílem je zmapování problematiky na úrovni celku a vybraného regionu,
zjištění stupně marginalizace českého pohraničí a stanovení podmínek setrvalosti venkovského
osídlení v něm. Projekt má upozornit na možnosti státní správy a samosprávy ohledně omezení
dopadů marginalizace území. Příjemcem koordinátorem je Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., dalšími
příjemci Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Ústav soudobých dějin AV ČR, v.v.i., spolupříjemcem
Sdružení obcí Orlicko.

3.5. Charakteristiky výzkumných projektů — mezinárodní
Pro dále uvedené projekty byla získána podpora ve veřejných soutěžích v rámci EU. Jsou tedy
podporovány z rozpočtu na vědu a výzkum EU a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je v pozici
koordinátora české části výzkumuu 4 projektů.2
1.

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

Koordinátor české části výzkumu: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: European Commission
Doba řešení projektu: 2008—2009
Hlavním cílem projektu CESSDA přijatého v rámci plánu budování velkých evropských infrastruktur
tzv. ESFRI Roadmap je vytvořit společný evropský systém datových služeb a zajistit přístup k
datovým zdrojům pro sociálněvědní výzkum a podporu pro jejich využívání bez omezení na lokaci dat
a výzkumníků. Projekt má dvě fáze. CESSDA-PPP představuje přípravnou fázi. Konstrukční fáze je
plánována na období 2010—2014.
2.

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

Koordinátorka české části výzkumu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Poskytovatel: European Commission
Doba řešení projektu: 2005—2009
Projekt je financován v rámci 6. Rámcového programu Evropské komise. Jeho cílem je výzkum změn
v rozsahu, povaze a charakteristice občanství, které v současnosti prochází změnou v důsledku
prohlubování a rozšiřování Evropské unie. Zaměřuje se na integrační a decentralizační procesy na
národní i evropské úrovni, které ovlivňují tři základní dimenze občanství: identitu, reprezentaci a
výkon dobrého vládnutí.
3.

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

Koordinátor české části výzkumu: PhDr. Hana Hašková, Ph.D.
Poskytovatel: European Commission
Doba řešení projektu: 2007—2011
2

Projekty jsou řazeny podle pořadového čísla v souhrnné tabulce 3.2.
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Zejména v posledních dvaceti letech došlo v ČR k zásadním změnám ve formách soukromého
(partnerského a rodinného) života. Ty byly předmětem výzkumných šetření, jejichž výsledky v našem
projektu prohloubíme perspektivou životních drah a jejich hloubkovou analýzou podle sociálních
skupin. Cílem projektu je vysvětlení proměn partnerských a rodinných forem a odhalení problémů a
jejich příčin v kombinování pracovního a soukromého života v soudobé ČR z hlediska konceptu
životních drah. Ten umožňuje zkoumání soukromého života a jeho kombinování s životem pracovním
z hlediska sekvencí, časování a významů životních událostí v biografickém, sociálním a historickém
čase. Životní dráhy zkoumáme kvantitativním i kvalitativním způsobem, jelikož nás zajímá nejen
časování a posloupnost důležitých životních přechodů a událostí, ale také jejich významy. Důraz
klademe na vysvětlení rozdílů životních drah mezi generačně, socioekonomicky, demograficky,
kulturně a regionálně diferencovanými populacemi. Výsledkem projektu bude vysvětlení odlišností,
které se projevují ve struktuře a formách partnerských vztahů, nových norem partnerských a
rodinných uspořádání, kombinování práce a péče, a z nich vyplývajících potřeb a rizik.
V projektu navazujeme na dosavadní studie, které ukazují, že formy pracovního života v současných
společnostech pozdní modernity významně ovlivňují způsoby uspořádání partnerských i rodinných
vztahů mužů a žen a naopak. Konkrétně navážeme na výzkumy pracovního a rodinného života
v české společnosti, jejichž poznání prohloubíme a obohatíme o perspektivu životních drah a jejich
mezigeneračních a skupinových srovnání.
Dosavadní výzkum se věnoval zejména popisu a vysvětlení principů uspořádání a kombinování
soukromého a pracovního života v české populaci jako celku, v různých fázích životního cyklu a
z hlediska genderu. Nesoustředil se však na zkoumání různých typů uspořádání a kombinování
soukromého a pracovního života u různých skupin populace, jejichž vysvětlení je klíčové pro
pochopení dynamiky soudobých změn soukromého života a rozložení sociálních rizik.
Cílem projektu je na základě teoretického výzkumu a empirické analýzy dat kvantitativní a
kvalitativní povahy vysvětlit proměny forem a uspořádání soukromého (partnerského a rodinného)
života a identifikovat problémy a jejich příčiny v kombinování pracovního a soukromého života
v soudobé české společnosti z hlediska životních drah. Důraz bude kladen na zkoumání
diferenciovaných životních drah mezi různými skupinami a kategoriemi populace České republiky.
Základním předpokladem

je šetření diferencí genderových, vzdělanostních, kvalifikačních,

ekonomických, regionálních, etnických, národnostních a jejich kombinací.
Zjištěné rozdíly umožní přesah z mikroúrovně životních drah jednotlivců na makroúroveň rychle se
měnících hodnot sociodemografických ukazatelů, které signalizují hluboké společenské změny, a
v rámci životních drah jednotlivců se projevují také v dopadech na jejich životní spokojenost,
úroveň životní ne/jistoty, konstrukci identit a ukotvení jednotlivců ve významných sociálních
vztazích. Demografické procesy jsou totiž zakotveny ve struktuře individuálních životních drah a
současně jsou podmíněny historicky a generačně. Změna vzorců chování v jedné fázi životní dráhy
určité populace (či generace) se následně odráží ve struktuře jejího chování v průběhu celé její další
historie.
4.

RECON — Reconstituting Democracy in Europe

Koordinátor české části výzkumu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Poskytovatel: European Commission
Doba řešení projektu: 2007—2011
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Cílem projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a
komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské
unii i v jednotlivých členských státech. Projekt RECON vyhodnocuje několik možných přístupů
demokratické rekonstrukce a jejich životaschopnost — jak v empirickém, tak v normativním ohledu
— prostřednictvím analýzy: konstitualizačního procesu; instucionálního komplexu na úrovni EU i
jednotlivých států; role a postavení genderu v rozšířené Evropě; kvality demokracie a kapacity
vládnutí Evropské unie v daňové/fiskální a zahraniční/bezpečnostní politice; a víceúrovňové
konfigurace občanské společnosti/veřejné sféry. RECON obohacuje poznání procesu rozšíření EU:
přeměnu a konsolidaci demokracie v nových členských státech a celkové výzvy způsobené globalizací
v tradičních demokraciích. RECON určuje strategie, kterými může být demokracie posílena a
občanská participace zvýšena, a poskytuje řadu politických doporučení v souladu s těmito
strategiemi.
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3.6. Charakteristiky výzkumných projektů — strukturální fondy
Pro dále uvedený projekt byla získána podpora ve veřejných soutěžích v rámci strukturálních fondů,
operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost — OPVK. Projekty OPVK jsou zajištěny
především finančními prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) na zkvalitnění a modernizaci
systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému
celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je
v pozici partnera projektu.
1.

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů — inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a
evropská studia v souladu s potřebami trhu práce

Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Doba řešení projektu: 2009—2011
Hlavním cílem projektu řešeného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
je podpora výuky studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého
v Olomouci za účelem zvýšení šancí studentů na uplatnění na trhu práce. Do výuky jsou zařazovány
specializované mezioborové workshopy vedené experty z akademické oblasti a z praxe sociálního
výzkumu. Dalším výstupem je zřízení Laboratoře sociálně-vědních výzkumů, která umožňuje realizaci
odborné praxe studentů prostřednictvím jejich zapojení do reálných výzkumných projektů. V rámci
projektu jsou vytvářeny mezioborové výzkumné ad hoc týmy složené z akademiků, posluchačů
doktorského studijního programu, studentů bakalářského a magisterského programu sociálněvědních
oborů a expertů partnerských institucí. Rozšíří také spolupráci univerzity s podniky a dalšími
institucemi z praxe působícími v regionu. Koordinátorem projektu je Univerzita Palackého v
Olomouci. Partnery projektu jsou Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Focus — centrum pro sociální a
marketingovou analýzu.
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3.7. Projekty aplikovaného výzkumu řešené na základě hospodářských
smluv a odborné expertizy
Tabulka 3.7.1 — Projekty výzkumu a vývoje řešené na základě hospodářských smluv v roce
2009
zadavatel

projekt

Výzkumný ústav
bezpečnosti práce,
v.v.i.

Stres na pracovišti

výstupy
Výzkumné zprávy:
Tabery, P. 2009. Stres na pracovišti –
možnosti prevence. Závěrečná zpráva
z kvantitativního šetření mezi zaměstnanci ve
věku 18–65 let. Zpráva pro Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i. Praha: Sociologický
ústav AV ČR, 73 s. (bez příloh).
Tabery, P. 2009. Stres na pracovišti –
možnosti prevence. Závěrečná zpráva
z kvalitativního výzkumu – focus groups.
Zpráva pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
v.v.i. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 37 s.
Výzkumná zpráva:

Výzkumný ústav
bezpečnosti práce,
v.v.i.

BOZP a rizikové faktory pracovníku nad 50 let

Chuo University,
Tokyo

Trust Survey. Česká část mezinárodního
komparativního výzkumu.

Výzkumná zpráva

Český statistický úřad

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti

Výzkumná zpráva

Tabery, P. 2009. BOZP a rizikové faktory
pracovníků nad 50 let – uplatnění starších
osob v pracovním procesu s návrhy na
opatření na úrovni odvětví a podniku. Zpráva
pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, 158 s.

Červenka, J. 2009. Obraz Českého
statistického úřadu u české veřejnosti 2009.
Závěrečná zpráva z výzkumu pro ČSÚ. Praha:
Sociologický ústav AV ČR, 175 s.

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Tabulka 3.7.2 — Přehled odborných expertiz vypracovaných v roce 2009 pro státní orgány,
instituce a podnikatelské subjekty
příjemce/zadavatel

expertiza

Parlamentní institut

Benáček, V., L. Daza-Aramayo: „Role Poslanecké sněmovny ve vztazích ČR a Latinské
Ameriky. Hospodářská situace a perspektivy vývoje zemí Latinské Ameriky.“ Expertiza
k materiálu Poslanecké sněmovny.

ČSÚ

Červenka, J.: Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2009. Závěrečná
zpráva z výzkumu.

Rada města Dobřichovice

Illner, M.: Spokojenost a preference občanů města Dobřichovice. Expertiza k projektu
a návrhu dotazníku výzkumu.

Evropská komise, DG-Research,
Directorate L, „Science, Economy and
Society“.

Kostelecký T., V. Patočková: Social Sciences and Humanities in the Czech Republic.
Country report. Zpráva pro projekt METRIS – Monitoring European Trends in Social
Sciences and Humanities.

Unie vydavatelů

Krejčí, J., J. Vinopal, M. Vávra: Analýza pilotního výzkumu šetření Media Projekt
srpen–říjen 2009. Expertiza metodiky šetření Media Projekt.

Evropská komise, Directorate-General
Employment and Social Affairs, Unit G1
– Equality between women and men

Křížková, A.: Access to health and long-term care. Equal for women? Výzkumná zpráva.

Evropská komise, Directorate-General
Employment and Social Affairs, Unit G1
– Equality between women and men

Křížková, A.: Fiscal system and female employment in the Czech Republic. Výzkumná
zpráva.

Evropská komise, Directorate-General
Employment and Social Affairs, Unit G1
– Equality between women and men

Křížková, A.: Flexible working time arrangements in the Czech Republic. Výzkumná
zpráva.

Evropská komise, Directorate-General
Employment and Social Affairs, Unit G1
– Equality between women and men

Křížková, A.: Gender mainstreaming active inclusion policies. National report Czech
Republic. Výzkumná zpráva.

Evropská komise, Directorate-General
Employment and Social Affairs, Unit G1
– Equality between women and men

Křížková, A.: National Expert Assessment of the Gender Perspective in the National
Reform Programme for Employment. Výzkumná zpráva.

Fórum 50 %

Kunštát, D.: Postavení žen v politice očima české veřejnosti. Výzkumná zpráva.

Úřad vlády ČR, Agentura pro sociální
začleňování

Lux, M., M. Mikeszová, P. Sunega: Systémy podporovaného bydlení v Česku – vývoj
konceptu a souvisejících legislativních úprav. Výzkumná studie.

United Nations

Lux, M.: Housing Finance in Belarus. Country profile on the housing sector. Expertiza.

UNDP

Maříková, H., G. Nabieva: БАЗОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРОДВИЖЕНИИ ПРИНЦИПОВ
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: Оценка Плана мероприятий на
2006–2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике
Казахстан на 2006–2016 годы. Výzkumná studie.

MŠMT

Straková, J. et al.: Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v
České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání.
Výzkumná studie.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
v.v.i.

Tabery, P.: Stres na pracovišti – možnosti prevence (závěrečná zpráva z kvantitativního
šetření mezi zaměstnanci ve věku 18–65 let). Výzkumná zpráva.

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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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 Sociologickém datovém archivu pro
jejich další využití ve výzkumu a při výuce.
V roce 2009 ústav vydal 6 čísel (4x česky, 2x anglicky) recenzovaného impaktovaného oborového
periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 4 samostatné odborné recenzované
monografie a dalších 10 odborných recenzovaných publikací v edici Sociologické studie / Sociological
Studies. Dále Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vydával následující recenzované odborné časopisy:
Data a výzkum — SDA Info; Gender, rovné příležitosti, výzkum; Kontext: časopis pro gender a vědu;
Naše společnost; newsLetter a sociologický webzin SOCIOweb. Přehled veškerých vydaných publikací
a časopisů uvádí příloha 4.
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3.8. 1. Publikační činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2009
Rozsah a strukturu publikační činnosti výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
dokumentuje následující tabulka. Je sestavena tak, aby odrážela dvě hlediska: celkovou publikační
činnost a současně také publikační činnost, která je uplatněna v databázi Rady pro výzkum a vývoj
ČR — RIV. Zachycuje také ty výsledky pracovníků ústavu, které byly publikovány v odborných
časopisech a knihách vydaných jinými institucemi v ČR a v zahraničí. Seznam jednotlivých publikací
je v příloze 3.
Tabulka 3.8.1— Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2009
Typ dokumentu (zdroj: ARL/ASEP)

jazyk

RIV/not RIV

články v impaktovaných časopisech
články v impaktovaných časopisech
články v recenzovaných neimp. časopisech
články v recenzovaných neimp. časopisech
články v odborných časopisech
články v odborných časopisech
monografie recenzované
monografie recenzované
monografie recenzované
monografie recenzované
kapitola v monografii recenzované
kapitola v monografii recenzované
kapitola v monografii nerecenzované
kapitola v monografii nerecenzované
konferenční příspěvek v recenzovaném sb.
konferenční příspěvek v recenzovaném sb.
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb.
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb.
recenze
elektronický dokument
uspořádání konference, workshopu, výstavy
software
výzkumné zprávy
výzkumné zprávy
novinový článek
překlad
dizertace
ostatní výsledky
Celkem záznamů v databázi ARL/ASEP
Z toho zařazeno do RIV

cizojaz.
české
cizojaz.
české
cizojaz.
české
cizojaz.
cizojaz.
české
české
cizojaz.
české
cizojaz.
české
cizojaz.
české
cizojaz.
české

RIV
RIV
RIV
RIV
not RIV
not RIV
RIV
not RIV
RIV
not RIV
RIV
RIV
not RIV
not RIV
RIV
RIV
not RIV
not RIV
RIV
RIV
RIV
RIV
RIV
not RIV
not RIV
RIV
not RIV
not RIV

Zdroj dat: databáze ARL/ASEP k 22. 4. 2010
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počet
výsledků
15
11
9
34
1
21
3
2
11
4
20
35
1
2
3
0
2
4
16
31
29
1
5
136
49
1
3
3
453
224

poznámka

do RIV jako O

do RIV jako O

do RIV jako O

3.9. Mezinárodní spolupráce
Vědecké a výzkumné aktivity probíhaly v souladu se současnými trendy v nezbytném mezinárodním
kontextu, a přesahovaly tak oblast národní vědy. Výzkum byl realizován ve spolupráci se
zahraničními partnery; ústav je členem řady mezinárodních organizací a v některých z nich
reprezentuje Českou republiku. V roce 2009 pokračovala účast v 6. Rámcovém programu EU (6.RP),
v 7. Rámcovém programu EU (7.RP). Konference uspořádané pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce
2009 dosáhly významných ocenění od mezinárodní sociologické a společenskovědní obce. Zvýšila se
také účast mladých doktorandů a vědeckých pracovníků na zahraničních stážích a zapojení do
doktorských zahraničních programů. SOÚ AV ČR, v.v.i., realizoval již sedmnáctý výzkum v rámci
mezinárodního programu ISSP (International Social Survey Programme) — v roce 2009 se jednalo o
modul „Sociální nerovnosti IV“. Dále SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2009 po nucené přestávce opět
participoval na propojení ČR s ostatními evropskými zeměmi v prestižním mezinárodním programu
ESS (European Social Survey) a realizoval ESS Round 4. Kromě opakovaně sledovaných témat se
šetření ESS Round 4 navíc věnovalo dvěma aktuálním tématům: Zkušenosti a vyjádření ageismu
(diskriminace na základě věku) a Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě. Pokračovala
spolupráce Sociologického datového archivu s partnerskými mezinárodními institucemi.
Tabulka 3.9.1 — Mezinárodní vědecká spolupráce Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., dle
vybraných forem vědeckých aktivit.
Počet uspořádaných konferencí s účastí zahraničních vědců

14

Počet aktivních účastí pracovníků ústavu na mezinárodních konferencích

88

Počet přednášek přednesených na těchto konferencích

83

Počet posterů

1

Počet přednášejících na zahraničních univerzitách

6

Počet členství v redakčních radách mezinárodních časopisů

5

Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých organizací

20

Počet přednášek zahraničních hostů v ústavu

3

Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí

4

z toho z programů EU

4

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

3.10. Spolupráce s vysokými školami a pedagogická činnost
K prioritám činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., patří spolupráce v programech
vysokoškolského vzdělávání. V tomto rámci je ústav spolurealizátorem akreditovaných dvou
doktorských programů Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Dále probíhá rozsáhlá bilaterální spolupráce mezi SOÚ AV ČR, v.v.i., a vysokoškolskými institucemi,
řada pracovníků se podílí na výuce v různých studijních oborech, ústav zprostředkovává přenos
vědeckého zkoumání a výzkumných výsledků do vysokoškolské výuky a zpřístupňuje výzkumnou
infrastrukturu vysokoškolským pedagogům a studentům. Řada studentů doktorandského studia
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různých vysokých škol získává praxi v rámci výzkumných projektů v SOÚ AV ČR, v.v.i. Následující
tabulky poskytují shrnující údaje o pedagogické činnosti pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., na vysokých
školách.

Tabulka 3.10.1 — Zapojení doktorandů do výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v
roce 2009
Forma vědeckého vzdělávání
Doktorandi (studenti DSP)

Počet absolventů v
r. 2009

Počet doktorandů k
31. 12. 2009

Počet nově přijatých
v r. 2009

3

30

4

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Tabulka 3.10.2 — Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu: počet projektů a grantů, řešených v r.
2009 společně s VŠ
SOÚ AV ČR, v.v.i., příjemcem

2

SOÚ AV ČR, v.v.i., spolupříjemcem

3

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

Tabulka 3.10.3 — Rozsah pedagogické činnosti pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
v roce 2009
Letní semestr
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech
bakalářských/magisterských/doktorských

Zimní semestr

874

1128

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech

12

24

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech

15

27

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

22

20

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Tabulka 3.10.4 — Výčet VŠ institucí, kde se pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2009 podíleli
na výuce (vedení přednášek a seminářů, vedení diplomových a doktorských prací atp.)
Doktorské programy
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Bremen University, Německo
Filozofická Fakulta Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Slovensko
Magisterské programy
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Anglo-American University, Praha
Fakulta sociálně-ekonomická UJEP, Ústí nad Labem
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Univerzita Palackého v Olomouci
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Německo
Univerzita Göttingen, Německo
Bakalářské programy
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Anglo-American University, Praha
Fakulta filmová a televizní AMU
CEVRO
New York University in Prague
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
V menší míře se SOÚ AV ČR, v.v.i., a jeho pracovníci též podílejí na středoškolském vzdělávání:
Tabulka 3.10.5 — Účast na středoškolské výuce
Akce

Pořadatel/škola

Činnost

Den otevřených dveří

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. / Soukromé
gymnázia ALTIS, Gymnázium a SOŠ ekonomické
Sedlčany, Gymnázium Přípotoční, Gymnázium
J. K. Tyla Hradec Králové

Cyklus přednášek pro středoškolskou
mládež a další veřejnost.

Sloboda, Z., Pechová, O., Christ,
M.: Rozmanitostí proti šikaně:
sexuální menšiny

Poradna pro občanství o.s., střední školy
v Olomouckém kraji

Cyklus přednášek pro středoškolskou
mládež.

Sládek, J.: Evropská unie
a Lisabonská reformní smlouva
smlouva

Respekt Institut / střední školy Lovosice a
Česká Lípa

Přednášky pro středoškolské publikum
v rámci projektu Euroduel.

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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3.11. Vědecké konference a semináře
Nejvýznamnější vědecké konference, semináře a workshopy pořádané nebo spolupořádané SOÚ AV
ČR, v.v.i., v roce 2009:
•

Lux, M., M. Vojtková, P. Sunega, M. Mikeszová, J. Sládek. 2009. ENHR 2009 Prague
Conference „Changing Housing Markets: Integration and Segmentation. Mezinárodní
konference Evropské sítě pro výzkum bydlení (ENHR - European Network for Housing
Research). Praha 28. 6. — 1. 7. 2009. 350 účastníků, z toho 320 ze zahraničí.

Rozsáhlou mezinárodní konferenci ENHR (European Network for Housing Research) pořádal
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze
a Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze, v jejíchž prostorách se konference
uskutečnila. Konference probíhala pod titulem „Měnící se trh s bydlením: integrace a segmentace“.
Hlavním tématem byla prezentace a diskuse výsledků analýz příčin a dopadů hypoteční krize v USA
na trhy nemovitostí, hypoteční financování a hospodářský růst v různých zemích světa. Důležitou
otázkou bylo také, jakým způsobem by bylo možné v budoucnu těmto dopadům předejít. Konference
se zúčastnilo 358 vědců, expertů, zástupců samospráv, komerčního sektoru a mezinárodních
organizací (OECD, EMF, UN, CECODHAS, FEANTSA) z 39 zemí světa, včetně světově uznávaných
vědeckých kapacit v oblasti ekonomie bydlení jako Duncan Maclennan (Velká Británie), Stephen
Malpezzi (USA) nebo David Miles (Velká Británie). Konference se kromě svého hlavního zaměření
zabývala ve 20 paralelně probíhajících workshopech celou škálou dalších témat, jako je vývoj měst,
problematika sociálního vyloučení, migrace a imigrace, rozvoj soukromého nájemního bydlení nebo
regenerace bytového fondu. Celkem na konferenci zaznělo více než 270 odborných přednášek;
mnohé z nich lze nalézt na internetových stránkách konference.
http://www.enhr2009.com
•

Linková, M., Ch. Cordie, I. Lekešová. 2009. Changing Research Landscapes to Make Most
of the Human Potential [Proměňující se krajina vědy za účelem co nejlepšího využití lidského
potenciálu]. Praha, 14.—15. 5. 2009. 356 účastníků z toho 345 ze zahraničí.

Konference českého předsednictví a Evropské komise, kterou spoluorganizoval Sociologický ústav AV
ČR, v.v.i., zhodnotila 10 let evropských aktivit na podporu genderové rovnosti na státní úrovni
členských států i na úrovni výzkumných a univerzitních institucí. V rámci konference udělila
ministryně školství Miroslava Kopicová Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos vědě prof. Mileně
Rychnovské v oboru ekologie a udržitelného rozvoje.
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1860
•

Guasti, P., Z. Mansfeldová, A. Bernardyová, T. Lacina. 2009. Reconstituting Democracy in
Europe — RECON Midterm Conference [Rekonstituování demokracie v Evropě — RECON bilanční
konference]. Mezinárodní konferenceprojektu RECON. Praha, 9.—10. 10. 2009. 110 účastníků z
toho 95 ze zahraničí.
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Konference byla zaměřena na prezentaci výsledků výzkumu v rámci hlavních témat řešených
projektem RECON, který zkoumá, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a
komplexního víceúrovňového vládnutí. Představuje tři rozdílné modely demokratické rekonstrukce:
(1) EU jako funkční regulační režim národních demokratických států; (2) EU jako multinárodní
federální stát; (3) vývoj post-národní Unie s explicitním kosmopolitním rázem. Konference
bilancovala dosažené výsledky v polovině řešení projektu.
http://www.reconproject.eu/projectweb/portalproject/RECONmidtermConferenceOct09.html

Výčet dalších konferencí, seminářů a workshopů pořádaných SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2009:
S mezinárodní účastí:
•

Jurik, N. - Cavender, G. - Křížková, Alena - Stachová, Jana. Changes in a Time of Economic
Crisis. [Změny amerických univerzit v čase.] Praha, 25. 5. 2009.

•

Jurik, N. - Křížková, Alena. Technology and the Balance of Work, Family, and Life. Praha,
1. 6. 2009.

•

Matějů, Petr - Simonová, Natalie - Smith, Michael - Straková, Jana - Basl, Josef - Konečný,
Tomáš. Workshop for Kasetsart University representatives from Thailand. [Workshop pro delegaci
z Kasetsart University z Thajska.] Praha, 6. 5. 2009.

•

Schramek, Ch. - Stachová, Jana. Language as a factor of cross-border cooperation: The
example of the Czech-German euroregions. [Jazyk jako faktor přeshraniční spolupráce na
příkladu česko-německých euroregionů.] Praha, 16. 4. 2009.

•

Simonová, Natalie - Smith, Michael - Matějů, Petr - Basl, Josef. Research seminar held by
Jonathan Kelley and Mariah D.R. Evans followed by discussion about their forthcoming book
Cultures of Inequality: Conflict and Consensus over Ideals about Earnings in International
Perspective. Praha, 15. 12. 2009.

•

Straková, Jana - Simonová, Natalie - Matějů, Petr - Basl, Josef - Smith, Michael. Workshop
with activists from Burma and Chinese Taipei (Palaung Women´s Organization, Teacher Training
Center for Burmese Teachers) about educational inequalities in the Czech Republic and changes
after 1989. [Workshop s delegací aktivistů z Barmy a Tajwanu (Palaung Women´s Organization,
Teacher Training Center for Burmese Teachers) na téma vzdělanostních nerovností a jejich
vývoje v ČR po roce 1989.] Praha, 13. 11. 2009.

•

Vinopal, Jiří. The Quality of Working Life in the Czech Republic. Praha, 26. 3. 2009.

Domácí akce:
•

Kunštát, Daniel. Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku. [Historical
reflection on the past or "ostalgia" in Germany and the Czech Republic.] Praha, 22. 10. 2009.
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•

Červinková, Alice. Proměny vědění: za zrcadlem znalostní společnosti II. Praha, 25. 9.
2009.

•

Konečný, Tomáš - Basl, Josef - Stachová, Jana - Mysliveček, Jan. Přechod mezi střední a
vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení. Praha, 2. 4. 2009.

•

Lyons, Pat - Bernardyová, Alžběta. Satisfied, Sceptical or Simply Indifferent? Current Public
Opinion toward the Fall of Communism in the Czech Republic. [Spokojení, skeptičtí nebo
jednoduše lhostejní? Současné veřejné mínění o pádu komunismu v České republice.] Praha, 29.
10. 2009.

•

Křížková, Alena - Dudová, Radka - Hašková, Hana - Maříková, Hana - Uhde, Zuzana. Seminář
ke knize Práce a péče. Praha, 26. 1. 2009

•

Čermák, Daniel - Vajdová, Zdenka - Stachová, Jana. Sítě institucionálních aktérů lokálního
rozvoje na příkladu tří malých měst České republiky. Praha, 14. 5. 2009.

•

Radil, Tomáš - Stachová, Jana. Sociálně-psychologická funkční struktura nacistického
vyhlazovacího tábora Birkenau. Praha, 26. 11. 2009.

•

Císař, Ondřej - Vráblíková, K. - Stachová, Jana. Strategický repertoár sociálních hnutí v
České republice a jeho determinanty. Praha, 12. 11. 2009.

•

Červenka, Jan - Nečas, Vlastimil - Škodová, Markéta - Tabery, Paulína. Tematizace veřejné
sféry v ČR. Nastolují média agendu veřejnosti?. Praha, 30. 4. 2009.

•

Smith, Michael - Stachová, Jana. The Inequality of Participation: Re-examining the Role of
Social Stratification on Political Participation across 25 European Countries. [Nerovnost
participace: Zkoumání role sociální stratifikace na politické participaci napříč 25 evropskými
zeměmi.].

•

Gajdůšková, A. - Linková, Marcela - Stöckelová, Tereza. Vědní politika a věda v akci.
Praha, 27. 5. 2009

•

Vávra, Martin - Hamplová, Dana - Stachová, Jana. Vliv různých forem religiozity na
vytváření symbolických hranic. Praha, 1. 9. 2009.

•

Schnepf, S. - Křížková, Alena - Stachová, Jana. Women in Central and Eastern European
Labour Markets: Who is in Favour of Gender Inequality?. [Ženy na trhu práce ve střední a východní
Evropě.] Praha, 20. 5. 2009.

•

Simonová, Natalie - Závrská, V. - Valouchová, P. Workshop na téma Sociální nerovnosti a
přístup ke vzdělání. Olomouc, 12. 11. 2009.

•

Čermák, Daniel. Workshop na téma "Politické kariéry lokálních a regionálních elit a jejich
zkušenosti v místních a krajských samosprávách". Olomouc, 3. 11. 2009.

•

Kostelecký, Tomáš. Měření výkonu vlád. Olomouc, 10. 11. 2009.
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3.12. Veřejně přístupná výzkumná infrastruktura
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se intenzivně věnuje též systematickému budování a provozu
výzkumných infrastruktur využívaných širší odbornou veřejností v České republice i v zahraničí.
Cílem je vytvářet funkční prostředí pro dosahování excelence ve výzkumu a pro mezinárodní
spolupráci a zpřístupňovat výsledky bádání širší veřejnosti. Sociologický časopis / Czech Sociological
Review je jediné české recenzované a impaktované oborové periodikum v oblasti sociologie.
Sociologický datový archiv zpřístupňuje rozsáhlou knihovnu dat ze sociálních šetření pro účely jejich
sekundárního analytického využití, jako takový je jediným veřejně přístupným zařízením tohoto
druhu v ČR a podílí se na výměně dat a spolupráci v rámci celoevropské sítě archivů CESSDA.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dále provozuje veřejně přístupnou Sociologickou knihovnu. Naše
společnost je dlouhodobý výzkumný program Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) SOÚ AV
ČR, v.v.i., který představuje realizaci pravidelných výzkumných šetření založených na organizaci
tazatelské sítě pro výzkum veřejného mínění, rozsáhlé dokumentační a analytické činnosti a
kontinuální publikaci výsledků využívaných širokou veřejností. Národní kontaktní centrum — Ženy a
věda. NKC-ŽV se zaměřuje na podporu řešení genderové problematiky a otázek rovných příležitostí v
oblasti vědy. Ústav také zajišťuje výkonnou redakci veřejně přístupné bibliografické databáze
vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd CEJSH.

3.12.1. Sociologický časopis / Czech Sociological Review
Recenzovaný oborový vědecký časopis, který patří mezi impaktované časopisy, je citován v Current
Contents/Social&Behavioral Sciences (CC/S&BS), v počítačové databázi Social SciSearch a v
aktuálních oznámeních Research Alert. Časopis je dále veden v Journal Citation Reports® (JCR) —
Social Sciences Edition, ISI Web of KnowledgeSM, Social Sciences Citation Index® (SSCI) a v ostatních
scientometrických a bibliografických databázích Thomson Scientific, USA. Obsah časopisu a plná
znění statí jsou uveřejněna na internetu na adrese: http://sreview.soc.cas.cz. V roce 2009 vyšel
ročník 45, č. 1—6, z toho dvě čísla v angličtině. Celkový objem celého ročníku je 1352 stran.
Impaktované periodikum Sociologický časopis / Czech Sociological Review je nejprestižnější
vědeckou publikací v oboru sociologie vydávanou 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. V roce 2009 došlo ke zvýšení impaktového
faktoru Sociologického časopisu na hodnotu 0,427, viz Obr. 3.12.1. 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 podkapitola 1.1.3.
Články publikované v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review v roce 2009 odrážely hlavní
výzkumné priority české sociologie. Vyšla hned dvě monotematická čísla, která se týkala
problematiky genderu a rovnosti mužů a žen ve společnosti. První číslo roku 2009 (ed. Alena
Křížková) bylo věnováno slaďování soukromého a pracovního života, které dnes představuje jedno
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z nejdiskutovanějších témat nikoli jen na poli sociologie, ale také v rámci veřejných debat.
Sociologický časopis tímto číslem usiloval o jasný přesah mimo úzce vymezenou oblast akademického
výzkumu. O značném významu tohoto tématu svědčí také další podobě zaměřené příspěvky
publikované v minulém roce v jiných číslech SČ.
Obr. 3.12.1 - Výpis Impakt faktoru pro Sociologický časopis / Czech Sociological Review

Zdroj dat: Web of Science, Journal Citation Reports Social Science,
http://www.isiwebofknowledge.com/
Genderové problematiky se týkalo také druhé monotematické číslo o vztahu genderu a institucí (ed.
Iva Šmídová) zaměřené na kritickou analýzu genderové podmíněnosti vědecké produkce a
vzdělávání. Podobně jako předchozí číslo i toto číslo jasně zasáhlo do společensky relevantních
debat — tentokrát o podobě dnešní společnosti vzdělání.
Institucionálního nastavení vzdělávacího systému se přímo týkala také důležitá diskuse, která se
rozpoutala na stránkách pátého loňského čísla. Ta se přímo věnovala otázce financování terciárního
vzdělávání a rovnosti přístupu k němu. V jejím rámci byly prezentovány věcné argumenty pro různé
modely financování vysokého školství a také poskytla příležitost pro kritické zhodnocení
metodologických východisek současné sociologie (nejen vzdělávání). Jak se kvantitativní sociologie
umí vypořádat s výzvami práce s malým počtem případů, která charakterizuje např. srovnávání
národních sociálních systémů (zde financování terciárního vzdělávání)? Tato diskuse mimo jiné jasně
ilustruje to, že zdánlivě čistě akademický problém může mít jasnou společenskou a politickou
relevanci.
I další čísla Sociologického časopisu přinesla celou řadu textů, které zpracovávaly témata vysoce
aktuální pro současnou českou společnost. V několika případech se jednalo o nerovnosti v politické
participaci a v přístupu k adekvátnímu bydlení, což jsou otázky, jimž se časopis pravidelně věnuje.
Pozornost byla věnována stále naléhavější problematice stárnutí populace a demografického vývoje.
Vyšlo rovněž několik článků zaměřených na rozvíjení metodologie a teoretického aparátu sociologie
jako vědní disciplíny. V anglickém vydání časopisu se mimo jiné diskutoval vliv ekonomické
globalizace na podobu státu v České republice nebo problémy spojené s důsledky mobilizace
evropské radikální pravice.
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Sociologický časopis poskytl vedle prostoru pro publikaci výsledků originálního výzkumu také
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
minulých postav a událostí disciplíny.

3.12.2. Sociologický datový archiv SOÚ AV ČR, v.v.i.
Sociologický datový archiv (SDA) SOÚ AV ČR, v.v.i., slouží jako národní, veřejně přístupný archiv
datových souborů ze sociálních výzkumů pro účely jejich dalšího využití v oblasti akademického
výzkumu a výuky. Elektronický datový katalog je veřejně přístupný na internetových stránkách SDA
(http://archiv.soc.cas.cz/) a obsahuje podrobnou dokumentaci datových souborů a aplikace pro
přístup k datům, analýzu dat přes internet a pro transformace formátů a stahování dat.
Dokumentace dat, frekvenční tabulky a další služby jsou volně přístupné bez registrace.
SDA je členem evropské sítě datových organizací CESSDA (Rada evropských sociálněvědních datových
archivů, http://www.cessda.org/) a REGIO (Regionální organizace datových archivů). V roce 2009
pokračovalo

zapojení

SDA

do

přípravné

fáze

projektu

jednotného

evropského

systému

sociálněvědních datových služeb CESSDA v rámci procesu budování velkých výzkumných infrastruktur
ESFRI. Projekt CESSDA je součástí evropské ESFRI Roadmap a Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur
pro výzkum, vývoj a inovace. V přípravě je založení mezinárodní výzkumné infrastruktury CESSDAERIC. V tomto kontextu byly v r. 2009 řešeny dva projekty: 1) za účasti SDA pokračovalo řešení
projektu CESSDA-PPP (2008 — červen 2010, http://www.cessda.org/project/) v 7. Rámcovém
programu; 2) od 1. dubna 2009 SDA řeší vlastní projekt s názvem Zdroje dat, výzkum standardů,
kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do
sítě CESSDA (COMPDAT) v programu MŠMT INGO. Od 1. června se pracovníci SDA podílejí na řešení
projektu strukturálních fondů Laboratoř sociálně-vědních výzkumů s cílem podpořit výuku studijních
oborů Sociologie, Politologie a evropská studia Katedry sociologie a andragogiky a Katedry politologie
a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci (http://www.lsvv.eu/o-projektu.html).
Aktivity SDA v roce 2009 dále probíhaly ve všech hlavních oblastech činnosti: (a) akvizice a archivace
dat, (b) datové služby pro badatelský výzkum a výuku: poskytování datových souborů, konzultace,
přístup k analytickým publikacím, informační a datové zdroje, (c) podpora speciálních projektů:
spolupráce při organizaci českých šetření a zpracování dat v rámci mezinárodních programů
International Social Survey Programme (ISSP).
V roce 2009 navštívilo internetové datové služby SDA 29 436 unikátních uživatelů (opakované
návštěvy jsou započítány jako 1) mimo připojení ze sítě SOÚ AV ČR, v.v.i. Registrace v systému
umožňuje stahování a analytickou práci s daty. V roce 2009 měl systém celkem 702 registrovaných
uživatelů, z toho 232 uživatelů se nově zaregistrovalo v roce 2009. 237 datových souborů bylo
poskytnuto uživatelům na základě písemné dohody k využití na jejich pracovištích. Po celý rok 2009
byly českým i zahraničním uživatelům k dispozici internetové stránky archivu kvalitativních dat
MEDARD, které jsou zaměřeny na poskytování informační a technické podpory pro kvalitativní
sociální výzkum.
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3.12.3. Sociologická knihovna
Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., poskytuje výpůjční, bibliograficko-informační a reprografické služby
registrovaným čtenářům a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. Služeb knihovny využívalo
986 registrovaných čtenářů, celkem ji navštívilo 3733 uživatelů. Roční přírůstek do on-line katalogu
byl 2074 knih a ročníků časopisů. Aktuálně je možné vyhledávat 20 313 knihovních jednotek.
V roce 2009 se uskutečnilo 6477 absenčních a prezenčních výpůjček. Jejich počet se každým rokem
zvyšuje. V roce 2009 začaly převažovat absenční výpůjčky nad prezenčními.
Knihovna vyřizuje značné množství meziknihovních požadavků, spolupracuje s 97 knihovnami.
Celkově bylo uskutečněno 335 meziknihovních výpůjček. Ze zahraničí bylo zapůjčeno pracovníkům
ústavu 27 dokumentů, 112 bylo půjčeno z knihoven v ČR a Knihovna SOÚ poskytla jiným institucím
196 výpůjček.
Obr.3.12.2 — Struktura fondu podle jazyků
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
On-line katalog byl obohacen o naskenované obálky knih a měsíčně přistupuje na webové stránky
knihovny v průměru 990 uživatelů.
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Obr.3.12.3 — Nárůst počtu výpůjček v letech 2004—2009
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Obr.3.12.4 — Meziknihovní výpůjčky od roku 2004
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Obr.3.12.5 — Přehled přístupů na web v letech 2006—2009
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Knihovna zajišťuje přístup do on-line databází EBSCO, JSTOR, PROQUEST, SCOPUS a Web of
Knowledge a soustavně rozšiřuje informovanost o možnostech využití souborných katalogů a
elektronických on-line zdrojů.
V roce 2009 se knihovna stala institucionálním členem SKIP — Svazu knihovníků a informačních
pracovníků a připojila se k aktivitám této organizace.

3.12.4. Centrum pro výzkum veřejného mínění
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
Akademie věd ČR.
CVVM je tvořeno 10 stálými zaměstnanci, jejichž specializace pokrývají potřeby provádění
kompletního sociologického výzkumu. Disponuje vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozsah o zhruba 600
tazatelích a rozložení umožňují 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.
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Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách http://www.cvvm.cas.cz/. Zde jsou
od roku 2002 zveřejňovány tiskové zprávy z

pravidelných výzkumů a články časopisu Naše

společnost; na aktuální publikace jsou registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem. V roce 2009 činil
počet unikátních návštěvníků těchto webových stránek 66 625. Celkový počet přístupů těchto
návštěvníků na stránky CVVM pak v roce 2009 dosáhnul hodnoty 292 403, což v průměru odpovídá cca
801 návštěvám za den.
Výzkumný projekt Naše společnost
Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci bylo v průběhu
roku 2009 realizováno 11 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. Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2009 se každé vlny šetření
účastnilo minimálně 1000 respondentů, kteří byli vybráni kvótní výběrovou procedurou a dotazováni
spolupracovníky z vlastní školené tazatelské sítě CVVM. (Podrobnější specifikace jednotlivých vln
výzkumu Naše společnost viz v tabulce 3.12.1.)
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 2009 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 3.12.1. — Výzkumy realizované v rámci projektu Naše společnost v roce 2009 a jejich
výstupy
Rok 2009

Počet znaků

Počet

Počet

(proměnných)

výzkumných

Tiskové
konference

Měsíc

Výzkum

respondentů

v dotazníku

zpráv

Leden

NS 0901

1057

193

15

Únor

NS 0902

1133

212

11

Březen

NS 0903

1139

234

17

Duben

NS 0904

1056

198

14

Květen

NS 0905

1038

187

13

Červen

NS 0906

1107

209

9

Srpen

NS 0908

1165

213

6

1

Září

NS 0909

1046

219

14

1

Říjen

NS 0910

1071

212

10

1

Listopad

NS 0911

1082

181

13

Prosinec

NS 0912

1067

215

13

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Souhrn témat zpracovaných v roce 2009 v rámci výzkumného projektu Naše společnost:
(podrobné informace o zkoumaných tématech viz Přílohu 3 )
Politická:
-

volby a strany

-

instituce a politici

-

hodnocení politické situace

-

mezinárodní vztahy

-

demokracie, občanská společnost

-

a další;

Ekonomická:
-

práce, příjmy, životní úroveň

-

ekonomický vývoj

-

hospodářská politika

-

sociální politika

-

a další;

Ostatní:
-

zdraví, volný čas

-

negativní jevy, bezpečnost

-

vztahy a životní postoje

-

ekologie

-

média

-

a další.

CVVM v roce 2009 pokračovalo v pravidelné prezentaci výsledků projektu Naše společnost formou
krátkých výzkumných zpráv (tiskových informací) určených širší odborné veřejnosti a mediím (viz
3.12.1). Těchto zpráv bylo vydáno celkem 135, což znamená v průměru 12 zpráv z jednoho výzkumu.
Jednotlivé zprávy mají v průměru 4 normostrany na jednu tiskovou zprávu, za rok 2009 tak
představují tištěné výstupy cca 540 stran.
V rámci prezentace výsledků byly upořádány tři tiskové konference:
Věda, výzkum a jejich financování pohledem české veřejnosti (23. 9. 2009)
Tisková konference s výsledky průzkumu k tematice vědy a výzkumu v české společnosti.
Mgr. Markéta Škodová (Česká věda z pohledu obyvatel České republiky), Michal Veselský, Dis.
(Názory na financování vědy a výzkumu v ČR), PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (Obraz Akademie věd ČR a
názory na její financování).
Česká veřejnost a její reflexe roku 1989 a polistopadového vývoje (3. 11. 2009 )
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Tisková konference s výsledky výzkumu k 20. výročí „Sametové revoluce“.
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. (Názory na Sametovou revoluci), Ing. Jan Červenka (Postoje k vyrovnání
se s komunistickou minulostí), Mgr. et Mgr. Paulína Tabery (Srovnání dnešního života a života před
listopadem 1989), Michal Veselský, Dis. (Hodnocení změny politického systému).
Pivo a pivní kultura v České republice v roce 2009 (16. 12. 2009)
Kulatý stůl Českého svazu pivovarů a sladoven a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického
ústavu AV ČR, v.v.i. (PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.)
Tabulka 3.12.2 — Rešerše výzkumných materiálů z projektu Naše společnost zpracované v roce
2009
Požadované téma

Žadavatel

Zaměstnání

CPress Media, a.s.

Postoje k EU

SOÚ AV ČR, v.v.i.

Zdravotnictví

student VŠ

Rodina

TV Nova

Sousedství

lidovky.cz

1945—1989 — kolektivizace, atp.

Historický ústav SAV

Data z 90. let

Institut de sociologie, Bruxelles

Ženy v politice

SOÚ AV ČR, v.v.i.

Rodina

Baťova univerzita ve Zlíně

Výzkumy veřejného mínění

student VŠ

Prostituce

SOÚ AV ČR, v.v.i.

Squat

MF Dnes

Volební preference

Lidové noviny

Náboženství

aktualne.cz

Věda

SSČ AV ČR, v.v.i.

Drogy

HELP lék. inform. centrum

Korupce

student VŠ

Životní úroveň 1989

tn.cz

Volný čas Pražanů

studentka VŠ

Reflexe 1989

Radiožurnál

Ekonomická situace v 90. letech

novinář

Reflexe 1989

novinář

Přijetí eura

studentka VŠ

Vztah Čechů a Slováků

aktualne.cz

Češi a západ

neuvedl

Psychologové/psychiatři

Bionaft

Životní prostředí

student ZČU

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výsledky průzkumů projektu Naše společnost byly i v roce 2009 pracovníky CVVM pravidelně
prezentovány a komentovány ve všech druzích médií.
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Primární datové soubory z výzkumů jsou společně s těmi z předchozích let pro nekomerční využití
volně

dostupné

v Sociologickém

datovém

archivu

SOÚ

AV

ČR,

v.v.i.,

na

stránkách

http://archiv.soc.cas.cz/.
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 1999. Kopie jsou veřejně přístupné
v knihovně Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a v Národní knihovně České republiky.
I v roce 2009 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 tabulka 3.12.2).
Tabulka 3.12.3 — Další výzkumy realizované CVVM v roce 2009
Měsíc

Téma výzkumu

Leden

Pracovníci 50+

Únor
Červen
Červen

Obraz ČSÚ u české veřejnosti 2009
Stres na pracovišti — možnosti prevence
Postavení žen v politice očima české
veřejnosti

Červen

Rozpady partnerských vztahů a manželství

Červen

Hodnocení pivní kultury obyvateli ČR

Srpen

Civic Culture after 50 years

Zadavatel

Typ

VÚBP, v.v.i., Praha

Zakázka

ČSÚ Praha

Zakázka

VÚBP, v.v.i., Praha

Zakázka

Fórum 50%

Zakázka

FSV UK

Zakázka

Jan Kočka

Zakázka

Mezinárodní konsorcium

Interní
projekt

Září

Proměny životního cyklu

ZČU Plzeň

Zakázka

Září

Trust in Current Society

Chuo University, Tokyo

Zakázka

Září

Etické spotřební chování

Stanislav Adámek

Zakázka

SOÚ AV ČR, v.v.i

Grant

Listopad

Sociální kapitál v krajích ČR

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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.
Další výzkumná činnost
Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost provádělo CVVM v roce 2009 také speciální
výzkumy pro další oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pro vnější zadavatele z řad
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institucí státní správy či výzkumných organizací a univerzit, včetně zahraničních. 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 aplikovaného výzkumu
včetně těch realizovaných v rámci komerční činnosti.
CVVM se v roce 2009 i nadále podílelo na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum veřejného
mínění Central European Opinion Research Group (CEORG) a také se zapojilo do mezinárodního
výzkumu Civic Culture after 50 years, replikujícího po 50 letech slavný mezinárodní výzkum Sydney
Verby.
Časopis Naše společnost a další publikace
CVVM vydává odborný recenzovaný časopis Naše společnost (ISSN 1214-438X), který je obsahově
zaměřen zejména na problematiku veřejného mínění v České republice. V roce 2009 byla v nákladu
700 výtisků vydána dvě pravidelná čísla časopisu (7. ročník), která byla následně distribuována do
knihoven, na univerzitní pracoviště, gymnázia, vědecké instituce, médiím, politickým institucím a
soukromým zájemcům. (Elektronické verze článků jsou volně ke stažení na webových stránkách
http://www.cvvm.cas.cz/.)
Seznam recenzovaných článků 7. ročníku časopisu Naše společnost:
Veselský, Michal. 2009. „České vězeňství viděné optikou veřejného mínění.“ Naše společnost. (1):
3—12.
Dickins, Tom. 2009. „Češi a slovenština.“ Naše společnost. (1): 12—26.
Novotný, Lukáš. 2009. „Názory a postoje české populace na přeshraniční spolupráci.“ Naše
společnost. (1): 27—32.
Vávra, Martin. 2009. „Jak zjišťovat návštěvnost bohoslužeb? Problémy s měřením náboženského
fenoménu.“ Naše společnost. (1): 32—39.
Červenka, Jan. 2009. „Občanská kultura v ČR z pohledu výzkumu veřejného mínění.“ Naše
společnost. (2): 3—15.
Pfeiferová, Štěpánka; Šubrt, Jiří. 2009. „Veřejné mínění o problematice českých dějin.“ Naše
společnost. (2): 16—23.
Novotný, Lukáš. 2009. „Evropská unie jako globální aktér.“ Naše společnost. (2): 24—27.
Čížek, Tomáš. 2009. „Česká sociologie, empirický výzkum a zdroje dat.“ Naše společnost. (2): 27—
32.
V roce 2009 byla v rámci grantového projektu řešeného v CVVM vydána publikace Markéty Škodové a
Vlastimila Nečase (eds.) Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné
sféry. (vyd. Professional Publishing, Praha 2009, 1. vydání, ISBN 978-80-7431-009-6). Publikace
vznikla v rámci stejnojmenného projektu podporovaného GA AV ČR (reg. číslo IAA700280702) a
souhrnnou formou předkládá základní empirické výstupy projektu zaměřeného na analýzu
tematizace veřejné sféry. Představuje tak jeden z prvních větších příspěvků k tématu zkoumání
procesu nastolování agendy (agenda-setting) v České republice, přičemž díky unikátnímu způsobu
sběru dat v rámci projektu je oceňována badateli v této oblasti jak v ČR, tak i v zahraničí.
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3.12.5. Národní kontaktní centrum — Ženy a věda (NKC)
NKC je projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu
EUPRO. Jeho cílem je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni
státní správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit
na zavádění institucionálních změn na podporu rovných příležitostí a nepřímo na zlepšení postavení
žen a mladých lidí ve vědě. Přímá podpora vědkyň probíhá jednak formou osobní asistence a jednak
prostřednictvím seminářů a workshopů, které Centrum pravidelně pořádá. Na podporu začínajících
vědců a vědkyň a studujících provozuje informační portál INFOMAT (http://www.nkc.cz). NKC též
zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, a to zejména vůči
Evropské komisi a dalším evropským partnerům. NKC se též podílí na realizaci priorit a postupů MŠMT
v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. V neposlední řadě NKC zajišťuje komunikaci o otázkách
genderové rovnosti ve vědě a o postavení žen ve vědě směrem k veřejnosti, a to zejména účastí na
Evropské noci vědců a na Týdnu vědy a techniky pořádaném AV ČR a prostřednictvím seminářů a
přednášek.

3.12.6.CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
CEJSH je veřejně přístupná bibliografická databáze pro oblast humanitních a společenských věd
vytvořená na základě společné deklarace předsedů Akademií věd České republiky, Maďarska, Polska
a Slovenska z 30. října 2003, jejímž posláním je prostřednictvím společného internetového portálu
(http://cejsh.icm.edu.pl/) prezentovat vědecké výsledky dosažené v členských zemích V4 v oblasti
humanitních a sociálních věd. V posledních letech se do projektu zapojily též redakce jednotlivých
vědeckých časopisů vydávaných v sedmi dalších středo- a východoevropských zemích. V současné
době databáze zahrnuje abstrakty z 257 vědeckých časopisů, z čehož 36 je z České republiky.
Šéfredaktorem časopisu a předsedou Mezinárodní redakční rady byl v r. 2003 jmenován dr. Jacek
Kornacki z Polské akademie věd, polská strana také zajišťuje prostřednictvím Varšavské univerzity
správu databáze. Dosavadního zástupce ČR v mezinárodní redakční radě PhDr. Martina Steinera
vystřídal v červnu 2009 v souvislosti s volbou nové Akademické rady AV ČR PhDr. Jiří Beneš. Výkonná
redakce CEJSH pro ČR působí od 1. ledna 2007 v Tiskovém a edičním oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i.

3.13. Popularizační aktivity
Popularizační aktivity Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zahrnují především pravidelné vydávání
tiskových zpráv z výsledků výzkumu veřejného mínění Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM),
dále pak vydávání sociologického webzinu SOCIOweb, pořádání otevřených dveří a participace na
popularizačních programech v rámci AV ČR. SOÚ AV ČR, v.v.i., také organizuje veřejně přístupné
semináře vědeckých pracovníků a pracovnic, pravidelně aktualizuje internetové stránky ústavu,
vydává publikace pro veřejnou popularizaci vědecké kariéry, distribuuje publikace a spolupracuje s
médii.
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3.13.1. Systematická publikace výsledků výzkumu veřejného mínění CVVM
V rámci výzkumného programu kontinuálních šetření Naše společnost realizovaného oddělením CVVM
je nejširší veřejnost pravidelně seznamována s výsledky výzkumů veřejného mínění. Za tímto účelem
jsou vydávány tiskové zprávy k jednotlivým tématům výzkumů, časopis Naše společnost, publikovány
širší studie a organizovány tiskové konference. Tiskové zprávy a studie časopisu Naše společnost jsou
veřejně přístupné v on-line archivu CVVM (www.cvvm.cas.cz, http://www.soc.cas.cz/). K
odběratelům patří zejména média, státní správa, studenti, analytici a výzkumníci v různých oborech
i laická veřejnost.

3.13.2. Sociologický webzin SOCIOweb
SOÚ AV ČR, v.v.i., od roku 2002 vydává internetový časopis SOCIOweb (http://www.socioweb.cz),
jehož cílem je přiblížit srozumitelnou formou problematiku sociálního výzkumu a jeho výsledky
široké veřejnosti. Webzin je určen zejména pro studenty a novináře, středoškolským pedagogům
slouží jako zdroj pro přípravu výuky humanitních předmětů, maturantům pro přijímací řízení na
společenskovědních oborech VŠ, začínajícím vysokoškolským studentům sociologie a příbuzných
specializací pro orientaci v oboru i novinářům a redaktorům v médiích v jejich každodenní práci. V r.
2009 bylo publikováno 12 tematicky zaměřených čísel.
Obr. 3.13.1 — Počet stažení kopií ve formátu pdf během prvního měsíce po vydání v roce 2009
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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V roce 2009 zaznamenal SOCIOweb.cz na svých stránkách přes 120 tisíc návštěv (přesně 126 781) od
54 261 unikátních návštěvníků, což znamená, že bez ohledu na to, kolikrát se během jednoho
kalendářního dne ze svého počítače libovolný čtenář připojí na stránky SOCIOwebu, započte se mu
za tento den pouze jedna návštěva.
Další statistikou, s jejíž pomocí hodnotíme návštěvnost webu a čtenost časopisu, je zjišťování, kolik
kopií časopisu ve formátu pdf je stahováno ze stránek SOCIOwebu, viz obr. 3.13.1. Důvodem pro
použití srovnání v počtu stažených kopií ve formátu pdf je skutečnost, že 80 procent návštěv bylo
kratších 30 sekund. Ona půlminuta na jednu návštěvu je příliš krátký čas na přečtení článku, ale je
to více než dostatečná doba ke stáhnutí nového čísla SOCIOwebu ve formátu pdf.
Zároveň nelze brát počet stažení jednotlivých čísel jako jediný počet jejich čtenářů. Kromě
stahování ve formátu pdf ze stránek SOCIOwebu je nezanedbatelné množství čísel také rozesíláno
elektronickou poštou.

3.13.3. Pořádání tiskových konferencí
Ústav uspořádal několik tiskových konferencí ve spolupráci s Tiskovým odborem AV ČR. Dále byly
pořádány konference a workshopy k zajímavým výsledkům výzkumu na půdě SOÚ AV ČR, v.v.i., na
Akademii věd ČR, ve vile Lanna a na dalších místech.

3.13.4. Internetové stránky ústavu
Internetové

stránky

SOÚ

AV

ČR,

v.v.i.,

(www.soc.cas.cz,

http://sreview.soc.cas.cz,

http://archiv.soc.cas.cz, http://www.cvvm.cas.cz, http://zenyaveda.cz, http://studie.soc.cas.cz,
http://publikace.soc.cas.cz), které slouží širokému okruhu českých a zahraničních uživatelů z řad
odborné i laické veřejnosti, jsou pravidelně aktualizovány, obsahují informace o ústavu, výzkumech,
probíhajících konferencích a dalších aktivitách, o výsledcích a nabízejí řadu publikací a materiálů ke
stažení.
Návštěvnost webu www.soc.cas.cz
V roce 2009 zaznamenaly stránky www.soc.cas.cz 54 245 unikátních návštěvníků, což znamená, že
bez ohledu na to, kolikrát se během jednoho kalendářního dne ze svého počítače libovolný čtenář
připojí na stránky, započte se mu za tento den pouze jedna návštěva. Celkový počet zobrazených
stránek je 381 026, započítávají se tedy i opakovaná zobrazení jedné stránky. Průměrná doba,
kterou návštěvníci strávili prohlížením si této stránky či skupiny stránek jsou 2 minuty a 27 sekund.
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Obr. 3.13.2 — Počet zobrazení stránek webu

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Návštěvníci webu navštěvují stránky SOÚ AV ČR, v.v.i., nejčastěji přes vyhledavače. Nejvíce
používaná klíčová slova jsou „sociologický ústav“, „sociologický časopis“, „sociologický ústav av čr“,
„sociologie“, „sociologicky ustav“, „sociologický ústav akademie věd“. Dále pak jsou to přímé
návštěvy (22,61 %) a 18,15 % návštěvníků vstupuje na www.soc.cas.cz přes jiné stránky.
Obr. 3.13.3 – Přehled způsobů vstupů na naše stránky

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

3.13.5. Distribuce publikací
Publikace vydávané v SOÚ AV ČR, v.v.i., jsou rozesílány veřejným knihovnám, vysokým školám,
nevládním organizacím, vybraným výborům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR,
partnerským zahraničním vědeckým institucím a univerzitám a jsou distribuovány Tiskovým a
edičním oddělením SOÚ AV ČR, v.v.i., a dalšími distribučními sítěmi.

73

3.13.6. Spolupráce s médii
Výzkumné informace z většiny projektů jsou k dispozici médiím. Systematickou spolupráci
zprostředkovává Tiskové a ediční oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i. Řada pracovníků Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i., pravidelně poskytuje médiím osobní konzultace a rozhovory, vystupuje v televizních a
rozhlasových pořadech a přispívá do tisku. V roce 2009 pracovníci Sociologického ústavu AV ČR,
v.v.i., např. publikovali na 50 článků v novinách a časopisech pro veřejnost.

3.13.7. Semináře ústavu
V r. 2009 ústav uspořádal dva cykly veřejně přístupných odborných seminářů a diskusí, které
zaznamenaly příznivý ohlas a vysokou návštěvnost. Celkem bylo zorganizováno 11 seminářů a na
jednom z nich vystoupil zahraniční host. Přehled seminářů:
-

Martin Vávra, Dana Hamplová: Náboženství a in/tolerance — Vliv různých forem religiozity
na vytváření symbolických hranic.

-

Pat Lyons: Satisfied, Sceptical or Simply Indifferent? Current Public Opinion toward the Fall
of Communism in the Czech Republic.

-

Ondřej Císař: Kolektivní jednání v České republice.

-

Tomáš Radil: Sociálně-psychologická funkční struktura nacistického vyhlazovacího tábora
Birkenau.

-

Michael Smith: The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification
on Political Participation across 25 European Countries.

-

Vladimír Benáček: Rozhodování malých a středních českých podnikatelů — srovnání s
chováním velkých podniků.

-

Tomáš Konečný: Analýza přechodu na vysokou školu: role maturity a alternativních modelů
přijímacího řízení.

-

Christian Schramek: Jazyk jako faktor přeshraniční spolupráce na příkladu česko-německých
euroregionů.

-

Jan Červenka, Vlastimil Nečas, Markéta Škodová, Paulína Tabery: Tematizace veřejné sféry
v ČR.

-

Daniel Čermák, Josef Bernard, Zdenka Vajdová: Sítě institucionálních aktérů lokálního
rozvoje na příkladu tří malých měst České republiky.

-

Nancy Jurik: U.S. University Changes in a Time of Economic Crisis.

3.13.8. Den otevřených dveří
V rámci Týdne vědy a techniky, který se konal od 2. do 8. listopadu 2009, uspořádal Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i., ve čtvrtek 5. listopadu 2009 od 9.00 do 17.00 hodin Den otevřených dveří. Pro
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návštěvníky byly uspořádány skupinové exkurze s navazující besedou. Přednášejícími byli zástupci
výzkumných oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i., a pracovnice Tiskového a edičního oddělení a Sociologické
knihovny. Tématem bloku přednášek bylo nejprve představení činnosti SOÚ AV ČR, v.v.i., jako celku,
poté vystoupili zástupci dvou výzkumných oddělení s informací o oddělení a o aktuálně řešených
projektech a na závěr byla připravena výstava publikací pracovníků ústavu a exkurze v Sociologické
knihovně a studovně. Celkový počet návštěvníků: 120 studentů středních škol a dalších zájemců.
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4. PERSONÁLNÍ CHARAKTERISTIKA SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV
ČR, v.v.i.
4.1. Personální zabezpečení výzkumné činnosti
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl v roce 2009 v průměru 97 pracovníků. Při přepočtu fyzického
počtu pracovníků na úvazek 1,00 činil v roce 2009 v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., průměrný
přepočtený počet pracovníků 88,07.
Pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., jsou zařazováni do kategorií a kvalifikačních stupňů
v souladu s Kariérním řádem Akademie věd ČR a Vnitřním mzdovým předpisem Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i.
Podíl výzkumných pracovníků (data jsou dále uváděna v průměrném přepočteném počtu na 1,00
úvazek) byl 59 %, tj. 51,92 atestovaných výzkumníků a 41 % ostatních pracovníků dále členěných na
odborné pracovníky (28,69); infrastrukturní pracovníky zajišťující technickou a hospodářskou činnost
(6,13) a pracovníky v dělnických profesích (1,33). Z toho 66 pracovníků tvořilo kmenový pilíř ústavu
spjatý s výzkumným záměrem a 22,05 pracovníků bylo zaměstnáno v režimu přijetí na řešení
projektů.
Obr. 4.1.1 — Struktura pracovníků dle kategorií

1,33; 2%

6,13; 7%

5,85; 7%

7,58; 9%
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Pracovníci zařazení v kategoriích vědecký pracovník a odborný vědecký pracovník VaV se dle
Kariérního řádu na základě atestačních řízení řadí do kvalifikačních stupňů. Kategorie vědecký
pracovník se dále člení na kvalifikační stupně vedoucí vědecký pracovník, vědecký pracovník,
vědecký asistent a postdoktorand. Kategorie odborný pracovník VaV se člení na kvalifikační stupeň
doktorand a odborný pracovník
Tabulka 4.1.1 — Struktura zaměstnanců Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle dosaženého
kvalifikačního stupně dle Kariérního řádu
Kvalifikační stupeň

počet

%

Atestovaní pracovníci

51,92

59,0%

5. Vedoucí vědecký pracovník
4. Vědecký pracovník
3b. Vědecký asistent
3a. Postdoktorand
2. Doktorand
1. Odborný pracovník VaV

5,85
13,54
5,83
5,69
21,01
0,00

6,6%
15,4%
6,6%
6,5%
23,9%
0,0%

Nepodléhající atestacím

36,15

41,0%

5. Odborný pracovník — VŠ
4. Odborný pracovník — SŠ
3. Technicko-hospodářský pracovník
2. Dělnické profese

21,11
7,58
6,13
1,33

24,0%
8,6%
7,0%
1,5%

Celkem atestovaní a ostatní pracovníci
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

88,07

100,0%

Z pohledu věkové struktury je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., řazen mezi pracoviště s mladší
věkovou strukturou. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., je 75,3 % pracovníků mladších 40 let (32,4
% ve věku do 30 let, 42,9 % ve věku 31—40 let), 6,4 % tvoří pracovníci ve věku 41—50 let, 10,9 %
pracovníci ve věku 51—60 let a 7,4 % pracovníci starší 60 let. Věková struktura, viz tabulka 4.2, je
sledována v průměrném přepočteném počtu pracovníků podle věku a pohlaví.
Tabulka 4.1.2 — Věková struktura pracovníků podle věku a pohlaví
Věková struktura

věk do 30 let

31—40

41—50

9,32
16,14
19,22
21,67
ženy
28,53
37,80
celkem
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

51—60

1,00
4,60
5,60

muži

2,90
6,70
9,60

nad 60 let

3,55
2,97
6,52

celkem

32,91
55,16
88,07

Ženy zaujímají v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., 62,6 %, muži 37,4 %. Největší zastoupení žen
oproti mužům je ve věkové kategorii 41—50 let, kde ženy tvoří 82,1 % dané kategorie, následuje
kategorie 51—60 let, kde je zastoupení žen ve výši 69,8 %, a následné 67,3% ve věkové kategorii do
30 let. Naopak ve věkové kategorii nad 60 let tvoří muži 54,4 %.
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Obr. 4.1.2 —Pracovnice a pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., podle pohlaví a věku k 31. 12. 2009
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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5. HOSPODÁŘSKÉ POSTAVENÍ SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR,
v.v.i.
Tato část výroční zprávy poskytuje finanční informace o skutečnostech, které jsou významné jak z
hlediska posouzení hospodářského postavení instituce, tak z hlediska vývoje instituce a perspektivy
rozvoje jednotlivých segmentů vědecké činnosti.

5.1. Finanční zajištění vědecké činnosti v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.
V roce 2009 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., provozoval hlavní činnost s rozpočtem 84 074 tis. Kč a
výsledek hospodaření z této činnosti v roce 2009 činil 0,24 tis. Kč.

Obr. 5.1.1 — Struktura financování hlavní činnosti
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Dotace ze zahraničí

Ostatní výnosy

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Struktura financování činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla tvořena institucionální dotací
na výzkumný záměr v celkové výši 42 302 tis. Kč, účelovou dotací poskytnutou na řešení 28 projektů
poskytovateli v ČR ve výši 27 208 tis. Kč, účelovou dotací ze zahraničí na řešení 5 zahraničních
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projektů ve výši 3 772 tis. Kč a ostatními výnosy v celkové výši 10 792 tis. Kč (prodej publikací,
zakázky hlavní činnosti, úroky, kursové výnosy, odpisy, použití fondů atd.).
S ohledem na charakter činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla struktura financování
tvořena z 50,31 % institucionální dotací na výzkumný záměr, 36,85 % projektovou činností a 12,84 %
ostatními výnosy.
Obr. 5.1.2 — Struktura financování dle charakteru činnosti
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Projektová činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla v roce 2009 podpořena 33 projekty s
účelovou dotací v celkové výši 30 800 tis. Kč. Hlavním poskytovatelem účelové dotace na řešení
projektů v roce 2009 bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s poskytnutou dotací ve
výši 10 725 tis. Kč na řešení 6 projektů, Grantová agentura ČR s dotací 9 370 tis. Kč na řešení 11
projektů. Dále projektovou činnost podpořila Grantová agentura AV ČR na řešení 7 projektů s dotací
ve výši 3 350 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpořilo 2 projekty s celkovou dotací 1 505
tis. Kč, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo dotaci ve výši 803 tis. Kč na řešení 1
projektu, Akademie věd ČR podpořila 1 projekt v rámci programu Podpora projektů cíleného
výzkumu s dotací ve výši 640 tis. Kč a Evropská komise podpořila výzkum dotací ve výši 3 256 tis. Kč
na řešení 5 zahraničních projektů.
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Obr. 5.1.3 — Struktura financování výzkumného záměru a projektové činnosti dle
poskytovatelů (zdroje — Kč)

640

3 256

3 350

9 370

10 725

1 505

803

cílený výzkum

GA AV ČR

GA ČR

MMR

v tis. Kč

MPSV

MŠMT

EU - zahraniční

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

5.2. Hospodářský výsledek roku 2009
Z hlediska struktury nákladů vynaložil Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., na hlavní činnost ústavu
náklady v celkové výši 84 074,25 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 36,29 %, tj. 30 510,99 tis. Kč, a
osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění a ostatních sociálních nákladů) 63,71 %,
tj. 53 563,26 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2009
činil 33 044,- Kč. Podrobnější struktura nákladů a výnosů včetně % vyjádření je uvedena níže
v tabulce 5.1.

5.3. Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni
V roce 2009 byly zahájeny stavební práce — vybudování Akademického konferenčního centra v areálu
Jilská – Husova, jehož je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 1/3 spoluvlastníkem, a dále tří kanceláří
pro pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Kolaudace stavby Akademického konferenčního
centra a kanceláří proběhla 2. 3. 2010 a předání do užívání dne 19. 4. 2010.
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Tabulka 5.2.1 — Hospodářský výsledek roku 2009
Položka rozpočtu

Celkem v tis. Kč.

501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních nesklad. dodávek
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
N 513 - Náklady na reprezentaci
Á 518 - Ostatní služby
K
521 - Mzdové náklady
L
A 524 - Zákonné sociální pojištění
D 527 - Zákonné sociální náklady
Y 531 - Daň silniční
538 - Ostatní daně a poplatky
545 - Kurzové ztráty
549 - Jiné ostatní náklady
551 - Odpisy dlouh.nehmot. a hmot.majetku
581 - Poskytnuté členské příspěvky
Celkem Náklady
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
611 - Změna stavu - nedokončená zakázka
V 613 - Změna stavu zásob výrobků
Ý
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
N
O 644 - Úroky
645 - Kurzové zisky
S
Y 648 - Zúčtování fondů
649 - Jiné ostatní výnosy
691 - Příspěvky a dotace
Celkem Výnosy
Hospodářský výsledek

3 434
549
359
2 966
2 505
118
16 141
40 017
11 711
1 835
4
2
43
2 872
1 467
51
84 074
292
5757
-469
135
15
151
16
6 860
1 807
69 510
84 074
0

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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%
4,08%
0,65%
0,43%
3,53%
2,98%
0,14%
19,20%
47,60%
13,93%
2,18%
0,00%
0,00%
0,05%
3,42%
1,74%
0,06%
100,00%
0,35%
6,85%
-0,56%
0,16%
0,02%
0,18%
0,02%
8,16%
2,15%
82,68%
100,00%
0,00%

6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU
AV ČR, v.v.i.
a. Střednědobý výhled zapojení do evropského výzkumu
V průběhu roku 2009 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., podal 3 návrhy v rámci výzev zapojení do
programů Strukturálních fondů.
•

1 projekt byl podán do Operačního programu Praha — Adaptabilita (OPPA) prioritní osa 1 —
Podpora rozvoje znalostní ekonomiky.

•

2 projekty byly podány do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OPVK). Projekty byly podány:
•

1 projekt v rámci Prioritní osy 1 —
Počáteční vzdělávání — Oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání;

•

1 projekt v rámci Prioritní osy 1 —
Počáteční vzdělávání — oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení.

b. Zajištění zdrojů pro výzkum
Předpokládaný budoucí vývoj Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v dlouhodobém horizontu je silně
závislý na současné přijaté Reformě financování vědy a výzkumu v České republice a na rozhodnutích
zřizovatele — Akademie věd ČR. Příprava na reformní změny vychází z vědecké koncepce ústavu,
která rozvoj sociologického poznání společenských jevů, procesů a mechanismů opírá o dlouhodobý
úspěšný vývoj instituce zejména v oblastech, jako jsou:
•

růst vědecké kvalifikace pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.;

•

růst počtu vědeckých publikací a zvyšování jejich kvality;

•

průnik do evropských a mezinárodních vědeckých sítí;

•

dlouhodobá úspěšnost při získání podpory výzkumu a vysoká erudice všech fází projektové
činnosti.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v roce 2009, shodně jako v posledních letech udržel poměr
institucionálního financování — dotace na výzkumný záměr oproti projektové činnosti a dalším
aktivitám a výnosům v rámci hlavní činnosti v poměru zhruba cca 50:50, získal tedy v roce 2009
49,68 % financování své činnosti z jiných zdrojů než dotací od zřizovatele. Tento dlouhodobý stav
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velmi pozitivně stimuloval rozvoj Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a umožnil nejen podporu
komparativního výzkumu ESS a rozvoj areálu Jilská – Husova, jehož je SOÚ AV ČR, v.v.i.,
spoluvlastníkem, ale i převod části dotace ve výši 2 091 tis. Kč do Fondu účelově určených
prostředků na podporu Výzkumného záměru v roce 2010, vzhledem ke snížené dotaci pro daný rok.
Obr. 6. 1 — Struktura financování v letech 1999—2009, %
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
7.1. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vzhledem ke svému účelu veřejné výzkumné instituce zaměřené na
oblast sociálního výzkumu nerealizuje přímou činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
Podporuje však ochranu životního prostředí nepřímou formou výzkumu veřejného mínění. Realizuje
dlouhodobě pravidelná kontinuální šetření, která se otázkami ochrany životního prostředí zabývají.
Základní výsledky publikované formou tiskových zpráv jsou volně dostupné na stránkách CVVM SOÚ
AV ČR, v.v.i. Jsou pravidelně využívané médii, státní správou i ekologickými organizacemi, viz
http://www.cvvm.cas.cz/.

7.2. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
a. Vlastnické vztahy

V roce 2009 v areálu Jilská – Husova, jehož je Sociologický ústav 1/3 spoluvlastníkem, byla zahájena
rekonstrukce prostor, které byly v minulých letech komerčně pronajímané, za účelem vybudování
konferenčního centra s využitím pro celý areál a dále 3 kanceláří. Nově vybudované kanceláře jsou
určeny pro potřeby Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., pro zajištění odpovídajících standardů
vybavenosti kancelářských prostor pro zaměstnance.

b. Pracovní vztahy a odbory
Pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zastupuje základní organizace Odborového svazu
pracovníků vědy a výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Pracovněprávní podmínky
pracovníků jsou ošetřeny Kolektivní smlouvou a Vnitřním mzdovým předpisem.
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Příloha 1 – Zřizovací listina
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Příloha 2 – Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2009
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Příloha 3 – Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV
ČR, v.v.i., v roce 2009
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Tabulka— Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2009
Typ dokumentu (zdroj: ARL/ASEP)
články v impaktovaných časopisech
články v impaktovaných časopisech
články v recenzovaných neimp. časopisech
články v recenzovaných neimp. časopisech
články v odborných časopisech
články v odborných časopisech
monografie recenzované
monografie recenzované
monografie recenzované
monografie recenzované
kapitola v monografii recenzované
kapitola v monografii recenzované
kapitola v monografii nerecenzované
kapitola v monografii nerecenzované
konferenční příspěvek v recenzovaném sb.
konferenční příspěvek v recenzovaném sb.
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb.
konferenční příspěvek v nerecenzovaném sb.
recenze
elektronický dokument
uspořádání konference, workshopu, výstavy
software
výzkumné zprávy
výzkumné zprávy
novinový článek
překlad
dizertace
ostatní výsledky
Celkem záznamů v databázi ARL/ASEP
Z toho zařazeno do RIV

jazyk
cizojaz.
české
cizojaz.
české
cizojaz.
české
cizojaz.
cizojaz.
české
české
cizojaz.
české
cizojaz.
české
cizojaz.
české
cizojaz.
české

Zdroj: databáze ARL/ASEP k 22. 4. 2010
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RIV/not RIV
RIV
RIV
RIV
RIV
not RIV
not RIV
RIV
not RIV
RIV
not RIV
RIV
RIV
not RIV
not RIV
RIV
RIV
not RIV
not RIV
RIV
RIV
RIV
RIV
RIV
not RIV
not RIV
RIV
not RIV
not RIV

počet
výsledků
15
11
9
34
1
21
3
2
11
4
20
35
1
2
3
0
2
4
16
31
29
1
5
136
49
1
3
3
453
224

poznámka

do RIV jako O

do RIV jako O

do RIV jako O

Články v impaktovaných časopisech – cizojazyčné – RIV – 15
0329258 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J
Fialová, K. - Mysíková, Martina
The Minimum Wage: Labor Market Consequences in the Czech Republic.
[Minimální mzda a její dopady na trhu práce v České republice.]
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 59, č. 3 (2009), s. 255-274. ISSN 00151920
Grant: GA ČR GA403/08/1369
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: minimum wage * employment probability * unemployment
Impakt faktor: 0.275, rok: 2008
Výsledek v RIV
0334573 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J
Franta, Michal - Konečný, Tomáš
Stochastic Frontier Analysis of the Efficiency of Czech Grammar Schools.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1265-1281. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505; CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: education * secondary education * performance evaluation
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0318200 - SOU-Z 2009 RIV US eng J
Hamplová, Dana
Educational Homogamy Among Married and Unmarried Couples in Europe.
[Vzdělanostní homogamie sezdaných a nesezdaných párů v Evropě.]
Journal of Family Issues. Roč. 30, č. 1 (2009), s. 28-52. ISSN 0192-513X
Grant: GA AV ČR 1QS700280552
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: educational homogamy * welfare regimes * marriage
Impakt faktor: 1.130, rok: 2008
Výsledek v RIV
DOI: 10.1177/0192513X08324576
0334600 - SOU-Z 2010 RIV BE eng J
Hamplová, Dana - Nešpor, Zdeněk
Invisible Religion in a "Non-believing" Country: The Case of the Czech Republic.
[Neviditelné náboženství v "nevěřící" zemi: případ České republiky.]
Social Compass. Roč. 56, č. 4 (2009), s. 581-597. ISSN 0037-7686
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: economic behavior * money management marriage * cohabitation
Impakt faktor: 0.206, rok: 2008
Výsledek v RIV
DOI: 10.1177/0037768609345975
0327496 - SOU-Z 2010 RIV CA eng J
Hamplová, Dana - Le Bourdais, C.
One Pot or Two Pot Strategies? Income Pooling in Married and Unmarried Households in Comparative
Perspective.
[Společné nebo oddělené hospodaření? Příjmy v manželských a nesezdaných domácnostech v
komparativní perspektivě.]
Journal of Comparative Family Studies. Roč. 40, č. 3 (2009), s. 355-385. ISSN 0047-2328
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: economic behavior * money management marriage * cohabitation
Impakt faktor: 0.312, rok: 2008
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Výsledek v RIV
0336076 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J
Kostelecký, Tomáš - Vobecká, Jana
Housing Affordability in Czech Regions and Demographic Behaviour – Does Housing Affordability
Impact Fertility?.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1191-1213. ISSN 0038-0288
Grant: GA MMR WD-05-07-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: housing affordability * fertility * Czech regions
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0328726 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J
Křížková, Alena - Maříková, Hana - Dudová, Radka - Sloboda, Zdeněk
The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison.
[Podmínky rodičovství v organizacích: mezinárodní srovnání.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 3 (2009), s. 519-547. ISSN 0038-0288
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804; GA ČR GA403/05/2474; GA ČR
GA403/09/1839
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: organisations * family-friendly policies * work
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0336373 - SOU-Z 2010 RIV GB eng J
Linek, Lukáš
Political data in 2008 Czech Republic.
European Journal of Political Research. Roč. 48, č. 7-8 (2009), s. 939-944. ISSN 0304-4130
Grant: GA ČR GA407/08/1515
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech politics * political parties * Czech republic
Impakt faktor: 2.514, rok: 2008
Výsledek v RIV
DOI: 10.1111/j.1475-6765.2009.01879.x
0336362 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J
Lyons, Pat - Lacina, Tomáš
An Examination of Legislative Roll Call Voting in the Czech Republic Using Spatial Models.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1155-1190. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Roll-call voting * spatial models * legislative behaviour
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0327920 - SOU-Z 2010 RIV GB eng J
Mansfeldová, Zdenka - Špicarová Stašková, Barbora
Identity Formation of Elites in Old and New Member States (with a Special Focus on the Czech
Elite).
[Formování identity elit ve starých a nových členských zemích (se zvláštním zřetelem na české
elity).]
Europe-Asia Studies. Roč. 61, č. 6 (2009), s. 1021-1040. ISSN 0966-8136
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: national identity * European identity * Euroskepticism
Impakt faktor: 0.734, rok: 2008
Výsledek v RIV
DOI: 10.1080/09668130903063575
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0321305 - SOU-Z 2009 RIV US eng J
Matějů, Petr - Smith, Michael
The Perceived Value of Education and Educational Aspirations in the Czech Republic: Changes in the
Determination of Educational Aspirations between 1989 and 2003.
[Vnímaná hodnota vzdělání a vzdělanostní aspirace v České republice: Změny v determinaci
vzdělanostních aspirací v letech 1989 a 2003.]
Comparative Education Review. Roč. 53, č. 1 (2009), s. 13-39. ISSN 0010-4086.
[RC28 Spring Meeting, International Sociological Association. Florence, 15. 05. 2008 – 18. 05. 2008]
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2; GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: educational aspirations Czech Republic * life success * social stratification * Czech
Republic
Impakt faktor: 0.860, rok: 2008
Výsledek v RIV
DOI: 10.1086/593151
0330446 - SOU-Z 2010 RIV SK eng J
Mitchell, Eva
Financial Support of Families in the Czech Republic and Slovakia from European Perspective: More
Similar than Different?.
[Finanční podpora rodin s dětmi v České republice a na Slovensku z Evropské perspektivy.]
Sociológia. Roč. 41, č. 3 (2009), s. 223-246. ISSN 0049-1225
Grant: GA AV ČR 1QS700280552; GA AV ČR(CZ) KJB700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: family * family policy * typology
Impakt faktor: 0.175, rok: 2008
Výsledek v RIV
0335479 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J
Nešporová, Olga - Nešpor, Zdeněk
Religion: An Unsolved Problem for the Modern Czech Nation.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1215-1237. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech lands * religion * sociology of religion
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0337931 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J
Smith, Michael
The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism
on Political Participation in Europe.
[Nerovnost participace: Zkoumání role sociálni stratifikace a postkomunismu na politické participaci
v Evropě.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 3 (2009), s. 487-517. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: political participation * political behaviour * social inequality
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/991dd273469237168227df0d6590358f13cbd3ba_SMITHsoccas20
09-3.pdf
Výsledek v RIV
0326316 - SOU-Z 2010 RIV FR fre J
Večerník, Jiří
Le revenu des ménages en République Tchèque après 1989: hausse et changement de structure des
inégalités.
[Household income in the Czech Republic after 1989: Rising inequality, changing structure.]
Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest: economies et techniques de planification - droit et
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sciences sociales. Roč. 40, č. 1 (2009), s. 175-196. ISSN 0338-0599
Grant: GA ČR GA403/08/1369
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: household income * income inequality * Czech Republic
Impakt faktor: 0.333, rok: 2008
Výsledek v RIV
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Články v impaktovaných časopisech – čes. – RIV – 11
0317937 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Dudová, Radka
Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR.
[Work as a Solution? Livelihood Strategies of Lone Mothers in the Czech Republic.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 4 (2009), s. 753-784. ISSN 0038-0288
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR KJB700280503; GA AV ČR IAA700280804; GA AV ČR
1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: lone mothers * poverty * work
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0326871 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Křížková, Alena - Vohlídalová, Marta
Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.
[Parents in the Labor Market: Between Work and Care.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 31-60. ISSN 0038-0288
Grant: GA AV ČR IAA700280804; GA ČR GA403/05/2474; GA MPS 1J034/05-DP2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender and labor market * gender equality * work/life balance
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0334023 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Lux, Martin - Kostelecký, Tomáš - Mikeszová, Martina - Sunega, Petr
Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze.
[Factors behind High House Prices in Prague.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 967-991. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR GA403/06/0915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: housing affordability * house prices * housing demand
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0326872 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Maříková, Hana
Pečující otcové: Příběhy plné odlišností.
[Caring Fathers: Stories Full of Diversity.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 89-113. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR(CZ) GA403/09/1839; GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender difference * gender similarity * gender in/equality
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0334527 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Matějů, Petr - Konečný, Tomáš - Weidnerová, S. - Vossensteyn, H.
Financování studia a vývoj v nerovnostech v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v České republice
a Nizozemsku.
[Student Financial Aid and Inequalities in Access to Higher Education in the Czech Republic and the
Netherlands.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 993-1031. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR GA403/08/0109; GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: higher education * accessibility * inequality
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
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0330080 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Mikeszová, Martina - Lux, Martin - Morisseau, Anne
Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální
perspektiva.
[The Potential Unaffordability of Rental Housing after Rent Deregulation in a Regional Perspective.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 315-343. ISSN 0038-0288
Grant: GA MMR WD-05-07-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: housing affordability * rental housing * social exclusion
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/38eb91812a91d9a3d1cce947d7149f2802f8fa50_MikeszovaLux20
09-2.pdf
Výsledek v RIV
0326572 - SOU-Z 2010 RIV SK cze J
Nešpor, Zdeněk
Z centra na periferii a zase zpátky? Vývoj sociologie náboženství a proměny její pozice v
sociologickém uvažování druhé poloviny 20. století.
[From Centre to Periphery and Back Again? The Development of the Sociology of Religion and
Changes in its Positron within Sociological Thought in the Second Half of the 20th Century.]
Sociológia. Roč. 41, č. 2 (2009), s. 121-148. ISSN 0049-1225
Grant: GA AV ČR IAA700280701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sociology of religion * secularization * rational choice theory
Impakt faktor: 0.175, rok: 2008
Výsledek v RIV
0330056 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Simonová, Natalie
Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě.
[Shifts in the Intergenerational Transmission of Education in a Historical Perspective in the Czech
Republic.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 291-313. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: access to education * educational mobility * educational inequality
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0332812 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Simonová, Natalie - Soukup, P.
Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po sametové revoluci v evropském
kontextu.
[The Reproduction of Educational Inequalities in the Czech Republic since the Velvet Revolution in a
European Context.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 935-965. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: educational reproduction * educational inequalities
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0326870 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Uhde, Zuzana
K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti.
[Towards a Feminist Concept of Case as a Critical Category of Social Inequality.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 9-29. ISSN 0038-0288
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804
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Klíčová slova: care * gender * feminist theory
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
Výsledek v RIV
0334273 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Vinopal, Jiří
Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních přístupů.
[The Situation of the Standardised Interview from the Perspective of Cognitive Approaches.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 397-420. ISSN 0038-0288
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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0334164 - NHU-N 2010 RIV CZ eng J
Basl, Josef - Münich, Daniel - Sidorkin, O.
Publication productivity of Czech sociology in scientific journals within the last decade.
[Publikační výsledky české sociologie v odborných časopisech v posledních deseti letech.]
CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 392 (2009), s. 1-41. ISSN 1211-3298
Grant: GA MŠk LC542
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503; CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech sociologist * research * journals with impact factor
http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp392.pdf
Výsledek v RIV
0331236 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J
Fialová, K. - Mysíková, Martina
Labour Market Participation: The Impact of Social Benefits in the Czech Republic and Selected
European Countries.
[Participace na trhu práce: Vliv sociálních dávek v České republice a vybraných evropských zemích.]
Prague Economic Papers. Roč. 18, č. 3 (2009), s. 235-250. ISSN 1210-0455
Grant: GA ČR GA403/08/1369
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: inactivity trap * abour market participation * social benefits
Výsledek v RIV
0336514 - SOU-Z 2010 RIV HU eng J
Hašková, Hana
Structural and Value Influences on the Entry into Parenthood in the Czech Republic.
[Strukturální a hodnotové faktory ovlivňující zahájení rodičovství v České republice.]
Demográfia. Roč. 51, č. 5 (2009), s. 66-84. ISSN 0011-8249
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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Lux, Martin - Sunega, Petr - Boelhouwer, P.
The effectiveness of selected housing subsidies in the Czech Republic.
[Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice.]
Journal of Housing and the Built Environment. Roč. 24, č. 3 (2009), s. 249-269. ISSN 1566-4910
Grant: GA ČR GA403/09/1915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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http://www.springerlink.com/content/y8km555k622v8vu0/
Výsledek v RIV
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Nešpor, Zdeněk
Der Wandel der tschechischen (Nicht-)Religiosität im 20. Jahrhundert im Lichte soziologischer
Forschungen.
[Changes in Czech (Non-)Religiosity in the 20th Century according to Sociological Surveys.]
Historisches Jahrbuch. Roč. 129, - (2009), s. 501-532. ISSN 0018-2621
Grant: GA AV ČR IAA700280701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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Výsledek v RIV
0331003 - SOU-Z 2010 RIV US eng J
Stegmaier, M. - Plecitá, Klára

117

The Endurance of the Czech Communist Party.
[Vytrvalost české komunistické strany.]
Politics & Policy. Roč. 37, č. 4 (2009), s. 799-820. ISSN 1555-5623
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: communist party * KSČM * ČSSD
Výsledek v RIV
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Stöckelová, Tereza
Beyond inclusion: effects and limits of institutionalised public participation.
[Inkluze nestačí: důsledky a omezení institucionalizované účasti veřejnosti.]
International Journal of Risk Assessment and Management. Roč. 12, č. 1 (2009), s. 48-63. ISSN 14668297
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: destructions of GMO fields * Faucheurs volontaires * genetically modified organisms
Výsledek v RIV
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0316008 - SOU-Z 2009 RIV GB eng J
Vlachová, Klára - Řeháková, Blanka
Identity of non-self-evident nation: Czech national identity after the break-up of Czechoslovakia
and before accession to the European Union.
[Identita nesamozřejmého národa: česká národní identita po rozpadu Československa a před
vstupem do Evropské unie.]
Nations and Nationalism. Roč. 15, č. 2 (2009), s. 254-279. ISSN 1354-5078
Grant: GA ČR GA403/02/1500
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: European Union * ISSP * Czech Republic
Výsledek v RIV
0329919 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J
Vobecká, Jana
Czech Rural Development Policies for Human Resources, post-2004: A Story of Muddled Definitions
Preventing Strategic Visions?".
[Politiky pro rozvoj lidských zdrojů na venkově po roce 2004: příběh o popletených definicích
znemožňující strategické představy rozvoje.]
Central European Journal of Public Policy. Roč. 3, č. 1 (2009), s. 44-65. ISSN 1802-4866
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: rural development * human resources * policy formulation
Výsledek v RIV
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Basl, Josef - Straková, Jana - Veselý, Arnošt
Rozvoj občanské společnosti a demokracie pohledem mladých Čechů.
[Development of civic society and democracy from the perspective of young Czechs.]
Pedagogika. Roč. 59, č. 4 (2009), s. 51-65. ISSN 0031-3815
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: civic attitudes * civic activities * secondary school students
Výsledek v RIV
0340682 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Červenka, Jan
Občanská kultura v ČR z pohledu výzkumu veřejného mínění.
[Civic Culture in Czech Republic from Perspective of Public Opinion Research.]
Naše společnost. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 3-15. ISSN 1214-438X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech Republic * civic culture * democracy
Výsledek v RIV
0340943 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Čížek, Tomáš
Česká sociologie, empirický výzkum a zdroje dat.
[Czech sociology, empirical research and data sources.]
Naše společnost. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 27-32. ISSN 1214-438X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: empirical sociological research * data archives * Czech Republic
Výsledek v RIV
0328496 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Dudová, Radka
Interrupce v socialistickém Československu z foucaultovské perspektivy.
[Abortion in Socialist Czechoslovakia – A Foucauldian Perspective.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 25-36. ISSN 1213-0028
Grant: GA AV ČR IAA700280901; GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: abortion * body * reproductive rights
Výsledek v RIV
0326135 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Formánková, Lenka - Křížková, Alena
Flexibilní pracovní režimy jako nástroj kombinace pracovního a rodinného života.
[Flexible working arrangements as the work –life balance tools.]
Fórum sociální politiky. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 14-19. ISSN 1802-5854
Grant: GA ČR GA403/05/2474; GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: work-life balance * flexible working arrangements * corporate social responsibility
Výsledek v RIV
0326606 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Hamplová, Dana
Je náboženství důležité pro ekonomický rozvoj?.
[Is religion important for economomic development?.]
Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 11, č. 1 (2009), s. 143162. ISSN 1212-8112
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Religion * economy
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Výsledek v RIV
0333267 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Havelka, Miloš
Ke dvěma intencím procesu sekularizace v 19. a 20. století.
[On Two Tendencies of the Process of Secularisation in the 19th and 20th Centuries.]
Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 441462. ISSN 1212-8112
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Secularization * disenchantment-of-the-world * sociology of religion
Výsledek v RIV
0319806 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Horský, Jan
Analýza makroprocesů v dějepisectví. Několik úvah o problematice propojení sociologických a
historiografických postupů při studiu náboženských dějin.
[An analysis of macro-processes in history. Some thoughts on the issue of connecting sociological
and historiographical methods in studying religious history.]
Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 99142. ISSN 1212-8112
Grant: GA AV ČR IAA700280701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: history * sociology of religion * macro-processes in history
Výsledek v RIV
0326404 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Chaloupková, Jana - Mitchell, Eva
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené: rozdíly podle rodinného uspořádání.
[Return to work after parental leave: family arrangement differences.]
Fórum sociální politiky. Roč. 3, č. 3 (2009), s. 2-8. ISSN 1802-5854
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: single mothers * parental leave * economic activity of women
Výsledek v RIV
0336457 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Chaloupková, Jana
Výzkum životní dráhy a analýza sekvencí: možnosti studia rodinných drah.
[Life-course research and sequence analysis: new perspective for study of family trajectories.]
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 241-258. ISSN 1802-8152
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sequence analysis * life-course * optimal matching
http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/73/Data-a-vyzkum.html
Výsledek v RIV
0336014 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Kostelecký, Tomáš
Regionální rozdíly ve volebních výsledcích v České republice – parlamentní volby 1996-2006.
[Voting Patterns in the Czech Republic – Parliamentary Elections 1996-2006.]
Evropská volební studia. Roč. 4, č. 2 (2009), s. 124-134. ISSN 1801-6545
Grant: GA AV ČR IAA700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Voting Patterns * Parliamentary Elections * Czech Republic
http://ispo.fss.muni.cz/evs
Výsledek v RIV
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Kunštát, Daniel
Systémovost a antisystémovost v kontextu meziválečné demokracie.
[Systém forming and anti-system-formation in the context of a democracy between the wars.]
Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 424-440. ISSN 1210-6860.
[Karel Kramář (1860-1937). Mezinárodní vědecká konference. Praha, 31. 10. 2007 – 02. 11. 2007]
Grant: GA ČR GP407/09/P653
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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Výsledek v RIV
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Kunštát, Daniel
Všeobecné volební právo jako demokratický axiom: některé konsekvence pro teorii i praxi moderní
masové demokracie.
[Universal suffrage as a democratic axiom: some consequences for the theory and praxis of modern
mass democracy.]
Střed: časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 110126. ISSN 1803-9243
Grant: GA ČR GP407/09/P653
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: suffrage * mass democracy
Výsledek v RIV
0336433 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Linek, Lukáš
Jak měřit stranickou identifikaci?.
[How to measure the party identification?.]
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 187-210. ISSN 1802-8152
Grant: GA ČR GA407/08/1515
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party identification * party attachment * voting behavior
Výsledek v RIV
0335173 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Lux, Martin - Mikeszová, Martina
Mezi-krajské a vnitro-krajské rozdíly v dostupnosti tržního nájemního bydlení.
[Interregional and Intraregional Differences in the Affordability of Market Rent Housing.]
Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 12, č. 4 (2009), s. 46-48. ISSN 1212-0855
Grant: GA MMR WD-05-07-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: regional differences * housing affordability * rental housing
Výsledek v RIV
0331228 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Mikeszová, Martina
Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení.
[Regional disparities in rental housing affordability.]
Regionální disparity. Roč. 1, č. 5 (2009), s. 5-20. ISSN 1802-9450.
[Mezinárodní vědecký seminář Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření. Šilheřovice,
13. 11. 2008 – 14. 11. 2008]
Grant: GA MMR WD-05-07-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: regional inequality * housing affordability * rental housing
http://disparity.vsb.cz/dokumenty2/RD_0905.pdf
Výsledek v RIV
0326581 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Nešpor, Zdeněk
Spirituální podnikání v České republice: soukromý a korporativní sektor.
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[Spiritual Business in the Czech Republic: Private and Corporative Sectors.]
Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 11, č. 1 (2009), s. 163191. ISSN 1212-8112
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: spirituality * economic sociology * sociology of religion
Výsledek v RIV
0332809 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Nešpor, Zdeněk - Knotková, V.
‚Tvrzení o vymírání náboženství jest terminologický sebeklam.‘ Příspěvek k české sociologii
náboženství v podání Emanuela Chalupného.
["The Claims about Religion Dying Out are a Terminological Self-delusion." Emanuel Chalupný´s
Contribution to Czech Sociology of Religion.]
Dějiny - teorie - kritika. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 101-123. ISSN 1214-7249
Grant: GA AV ČR IAA700280701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sociology of religion * modern religion * Chalupný
Výsledek v RIV
0343100 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J
Nešpor, Zdeněk
Český spirituální trh jako předmět religionistického výzkumu.
[The Czech Spiritual Market as Research Subject.]
Pantheon. Religionistický časopis. Roč. 2, č. 5 (2009), s. 7-33. ISSN 1803-2443
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Religion * spirituality * Czech Republic

0333235 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Nešporová, Olga
Smrt jako konec, nebo začátek? O (ne)víře v posmrtný život.
[Death as an End or as a Beginning? On (Not) Believing in the Afterlife.]
Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 463491. ISSN 1212-8112
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: secularization * disenchantment-of-the-world * sociology of religion
Výsledek v RIV
0338927 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Putna, Martin
Křesťanství a homosexualita v USA.
[Christianity and Homosexuality in the U. S. A.]
Souvislosti. Roč. 20, č. 4 (2009), s. 46-61. ISSN 0862-6928
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: christian theology * homosexuality * sociology of religion
Výsledek v RIV
0333268 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Spalová, Barbora
Režim versus Bůh?.
[Regime versus God?.]
Biograf. Roč. 14, č. 48 (2009), s. 33-54. ISSN 1211-5770
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sociology of religion * evangelikalism * Unitas fratrum
Výsledek v RIV
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0330079 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Sunega, Petr - Mikeszová, Martina - Lux, Martin
Příčiny regionálních nerovností ve finanční dostupnosti bydlení v ČR.
[The Factor of Regional Inequalities in Housing Affordability in the Czech Republic.]
E+M. Ekonomie a management. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 55-75. ISSN 1212-3609
Grant: GA ČR GA403/09/1915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: regional inequality * economic performance * housing affordability
Výsledek v RIV
0335484 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Sunega, Petr
Stěhování českých domácností za pracovními příležitostmi a trh s bydlením na regionální úrovni.
[Moving of Czech households for job opportunities and housing market on regional level.]
Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 12, č. 4 (2009), s. 49-52. ISSN 1212-0855
Grant: GA MMR WD-05-07-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: migration * job opportunities * housing
Výsledek v RIV
0321319 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Šafr, Jiří
Poziční generátor a měření sociálního kapitálu v egocentrické síti.
[Position Generator and Measurement of Social Capital in an Egocentric Network.]
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 211-240. ISSN 1802-8152
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603; GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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Výsledek v RIV
0328497 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora - Vohlídalová, Marta
Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Zkušenosti zavádění politik v zahraničí.
[Sexual Harassment at Universities: The Experience of Policies Introduced Abroad.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 8-15. ISSN 1213-0028
Grant: GA MŠk 2E08057; GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sexual harassment * university * gender
Výsledek v RIV
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Špaček, Ondřej
Pohybové aktivity a sportování veřejnosti před rokem 1989 a v současnosti.
[Physical activity and sport participation of population before 1989 and today.]
Česká kinantropologie. Roč. 13, č. 2 (2009), s. 67-74. ISSN 1211-9261
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sports * leisure time * social differentiation
Výsledek v RIV
0343133 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J
Straková, Jana
Vzdělávací politika a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání v ČR.
[Education policy and international surveys of student achievement.]
Orbis scholae. Roč. 5, č. 3 (2009), s. 103-118. ISSN 1802-4637
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: international comparative surveys * education policy * Czech Republic
http://www.orbisscholae.cz/archiv/2009_03.pdf
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Vávra, Martin
Jak zjišťovat návštěvnost bohoslužeb? Problémy s měřením náboženského fenoménu.
[How to measure church attendance. Problems with measuring of religious phenomenon.]
Naše společnost. Roč. 7, č. 1 (2009), s. 32-39. ISSN 1214-438X
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: religion * survey methodology * church attendance
Výsledek v RIV
0338775 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Veselský, Michal
České vězeňství viděné optikou veřejného mínění.
[Czech Prison System Viewed by Public Opinion.]
Naše společnost. Roč. 7, č. 1 (2009), s. 3-12. ISSN 1214-438X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: prison system * imprisonment * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
Výsledek v RIV
0338449 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Vlachová, Klára
Stratifikace, zaměstnanecký sektor a volební chování.
[Stratification, employment sector, and voting behaviour.]
Evropská volební studia. Roč. 4, č. 2 (2009), s. 135-141. ISSN 1801-6545
Grant: GA ČR GA403/07/1626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: stratification * social class * employment sector
http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/008/evs_4_2_3.pdf
Výsledek v RIV
0329918 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Vobecká, Jana
Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a venkovského obyvatelstva v České
republice.
[A Commuting Approach to the Definition of Urban, Suburban and Rural Population in the Czech
Republic.]
Demografie. Roč. 51, č. 1 (2009), s. 14-23. ISSN 0011-8265
Grant: GA AV ČR IAA700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: commuting * demography * countryside
Výsledek v RIV
0334286 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Vohlídalová, Marta
Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém?.
[Sexual Harassment at University in the Czech Republic: A Non-existent Problem?.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 20-29. ISSN 1213-0028
Grant: GA MŠk 2E08057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sexual harassment * higher education * gender
http://www.genderonline.cz
Výsledek v RIV
0330966 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J
Vojtíšková, Kateřina
Výběr středního vzdělání v rodinách podle skupinových diskuzí.
[Choosing a secondary school in families according to focus group discussions.]
Prague Social Science Studies. Roč. 5, č. 019 (2009), s. 3-38. ISSN 1801-5999
Grant: GA MŠk 2D06014
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: focus groups * family * secondary education
http://publication.fsv.cuni.cz/eng/attachments/432_019%20-%20Vojtiskova.pdf
Výsledek v RIV
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Články v odborných časopisech – cizojaz. – not RIV – 1
0328505 - SOU-Z 2010 CZ eng J
Jurik, N. - Křížková, Alena - Maříková, Hana
From “doing” and “undoing gender” to changing the university system in the United States and
work-family balance: An interview with Nancy Jurik.
[Od konceptů „doing“ a „undoing“ gender k tématům měnícího se univerzitního systému ve
Spojených státech a kombinace práce a rodiny: Rozhovor s Nancy Jurik.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 45-49. ISSN 1213-0028
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: doing gender * undoing gender * university as business
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Články v odborných časopisech – čes. – not RIV – 21
0328511 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Formánková, Lenka
Inovace politik ke kombinaci práce a rodiny na úrovni státu a korporací.
[An innovation of work-life balance policies at state and corporate levels.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 63-67. ISSN 1213-0028.
[Policy Innovations at National and Company Level that promote Work Family Balance. Lublan,
13.02.2009]
Grant: GA ČR GA403/09/1839
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Slovenia * work-life balance * gender equality
0334383 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Formánková, Lenka
Přinese současná diskuse o rovnosti odměňování změny v Evropské legislativě?.
[Can the current discussion on gender pay gap result in changes in EU legislation ?.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 74-76. ISSN 1213-0028
Grant: GA ČR GA403/09/1839
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Gender pay gap * EU legislation * gender inequalities
http://www.genderonline.cz
0336468 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Chaloupková, Jana
Letní škola kvantitativních metod v sociálních vědách (École d´été de Lille en Méthodes
Quantitatives des Sciences Sociales).
[Summer School of Quantitative Methods in Social Sciences in Lille.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 1143-1144. ISSN 0038-0288.
[École d´été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales. Lille, 02.07.2009-09.07.2009]
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: longitudinal data * biographical data
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
0334381 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Kolářová, Marta
Seminář Gender v kontextu globalizace: feminismus, multikulturalismus a rozvoj.
[Seminar Gender in the context of Globalization: Feminism, Multiculturalism and Development.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 64-68. ISSN 1213-0028
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender * globalization * feminism
http://www.genderonline.cz
0335407 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Křížková, Alena
Flexibilní pracovní úvazky a jejich potenciál pro kombinaci pracovního a rodinného života.
[Flexible work and its potential for work/life balance.]
HR forum. Roč. 11, č. 4 (2009), s. 34-36. ISSN 1212-690X
Grant: GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: flexible work * part-time employment * work/life balance
0328507 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Křížková, Alena
Konference Community, work and family.
[The conference Community, work and family.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 61-63. ISSN 1213-0028.
[Community, Work and Family III. International Conference: Innovation and Sustainability. Utrecht,
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16.04.2009-18.04.2009]
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Work/life balance * gender equality
0327880 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Křížková, Alena
Úvodem: Kombinace soukromého a pracovního života - důležité téma politické debaty
demokratických společností.
[Work/life balance – an important issue of the politoval debate of democratic societies.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 5-7. ISSN 0038-0288
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Work/life balance
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
0338691 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Lux, Martin - Vojtková, Michaela
Mezinárodní konference ENHR 09 – Prague Changing Housing Markets: Integration and Segmentation.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 1141-1142. ISSN 0038-0288.
[ENHR 09 Prague: Changing Housing Markets: Integration and Segmentation. Praha, 28.06.200901.07.2009]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: international conference * housing * integration
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
www.enhr2009.cz
0334384 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Maříková, Hana
Co je metoda 3R?.
[What is the method 3R?.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 78-80. ISSN 1213-0028
Grant: GA ČR GA403/09/1839; GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender equality * 3R method
http://www.genderonline.cz
0327500 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Maříková, Hana
Diverzita rodin, přístupů k nim a rodinných politik.
[Diversity of families, approaches to them and family policies.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 228-230. ISSN 0038-0288.
[Vielfalt der europäischen Familie. Vídeň, 12. 6. 2008 – 14. 6. 2008]
Grant: GA AV ČR IAA700280804; GA ČR GA403/09/1839
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: family science * family policy
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
0334559 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Matějů, Petr - Konečný, Tomáš
Může sociologie přispět k deficitům veřejných politik? Odpověď na polemické příspěvky Tomáše
Katrňáka a Martina Kreidla.
[Can Sociology Address the Deficits in Public Policies?.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 1045-1054. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: higher education * accessibility * inequality
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
0330486 - SOU-Z 2010 CZ cze J
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Mitchell, Eva
Zpráva z mezinárodní letní školy New Risks and New governance in Europe.
[Report on the International Summer School „New Risks and New governance in Europe".]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 478-479. ISSN 0038-0288.
[New risks and new governance in Europe. Utrecht, 07.07.2008-18.07.2008]
Grant: GA AV ČR KJB700280901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: new social risks * social policy
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
0331129 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Nešpor, Zdeněk
Jak znovu pěstovat chřest, aneb duchovní krize českého zemědělství.
[How Cultivate Asparagus Again, or the Spiritual Crisis of Czech Agriculture.]
Zpravodaj Asociace soukromého zemědělství ČR. Roč. 4, č. 4 (2009), s. 32-42
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sociology of agriculture * Post-communism
0334377 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Skovajsa, Marek
Poslední slovo úvodem.
[From the outgoing editor.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 240-242. ISSN 0038-0288
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech Sociology * editorial material * Czech Sociological Review
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
0334376 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Skovajsa, Marek
Workshop Deliberativní metody ve výzkumu místních společenství.
[Workshop Deliberative Methods in Local Community Research.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 468-470. ISSN 0038-0288.
[Výroční konference Maďarské sociologické společnosti. Veszprém, 14. 11. 2009 – 15. 11.2009]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: community research * deliberative polling * Hungarian sociology
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
0327501 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Sloboda, Zdeněk
Mají se české (a slovenské) sociální vědy zabývat sexualitou?.
[Should Czech (and Slovak) Social Sciences be concerned with sexualities?.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 225-228. ISSN 0038-0288.
[Sexuality: 2. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Sexuality II". Nitra, 30. 9. 2009 – 01.
10. 2009]
Grant: GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sexualities * conference
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
0334382 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Stöckelová, Tereza
Proměny výzkumných institucí a genderu ve vědě.
[Research, Institutions and Gender in the Making.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 72-74. ISSN 1213-0028
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender * research * science policy
http://www.genderonline.cz
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0338540 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Šafr, Jiří - Häuberer, Julia
Unsichere Zeiten – 34. kongres Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Jena, Friedrich-SchillerUniversität, 6.–10. října 2008.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 480-482. ISSN 0038-0288
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
Klíčová slova: German sociological association
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
0328506 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Uhde, Zuzana
Konference Asociace globálních studií na Floridě.
[The conference of Global studies association at Florida.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 55-60. ISSN 1213-0028.
[Global Studies Association North America conference 2009: Globalization and the Struggle for
Peace and Human Rights. Boca Raton, 8. 5. 2009 – 10. 5. 2009]
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: globalization * human right
0334287 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Uhde, Zuzana - Glenn, E.
Nerovnosti jsou ostřejší než kdykoliv předtím. Rozhovor Evelyn Nakano Glenn se Zuzanou Uhde.
[Inequalities Are Stronger Than Ever. An Interview with Evelyn Nakano Glenn.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 58-63. ISSN 1213-0028
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: feminism * interview * Evelyn N. Glenn
http://www.genderonline.cz
0333275 - SOU-Z 2010 CZ cze J
Vajdová, Zdenka
Konference VALDOR a projekt ARGONA.
[The VALDOR Conference and the ARGONA Project.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 5 (2009), s. 1144-1147. ISSN 0038-0288.
[Values in Decisions On Risk. Stockholm, 8. 6. 2009 – 11. 6. 2009]
Grant: GA MŠk 2D06006; GA MŠk 2D06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: risk management * nuclear waste sitting * risk communication
Impakt faktor: 0.427, rok: 2008
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Monografie recenzované –cizojaz. – RIV – 3
0334017 - SOU-Z 2010 RIV NL eng B
Lux, Martin
Housing policy and housing finance in the Czech Republic during transition.
[Bytová politika a financování bydlení v České republice v průběhu transformace.]
Amsterdam : Delft University Press, 2009. 284 s. - (Sustainable Urban Areas, 28). ISBN 978-1-60750058-2
Grant: GA ČR GA403/09/1915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: housing policy * housing finance * transition countries
Výsledek v RIV
0336369 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng B
Lyons, Pat
Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 371 s. ISBN 978-80-7330-174-3
Grant: GA ČR GA407/08/1515
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Prague Spring 1968 * public opinion * political attitudes
Výsledek v RIV
0326470 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng B
Večerník, Jiří
Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures.
[Česká společnost v letech 2000: zpráva o socio-ekonomických politikách a strukturách.]
Praha : Academia, 2009. 286 s. ISBN 978-80-200-1750-5
Grant: GA ČR GA403/08/1369
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social policy * labour market * income inequalities
Výsledek v RIV
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Monografie recenzované –cizojaz. – not RIV – 2
0338240 - SOU-Z 2010 CZ eng B
Hašková, Hana (ed.) - Uhde, Zuzana (ed.)
Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change.
[Ženy a sociální občanství v české společnosti: kontinuita a změna.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 245 s. ISBN 978-80-7330-150-7
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; Evropská komise(XE) 028746-2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social citizenship * women * post-communist country
0338778 - SOU-Z 2010 AT eng B
Toš, N. (ed.) - Muller, K. (ed.) - Fabian, Z. (ed.) - Krejčí, Jindřich (ed.) - Zielinski, M. (ed.)
Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual and Morphological.
Vídeň, 2009. 536 s. ISBN 78-3-901941-17-7
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: comparative research * Europe
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Monografie recenzované – čes. – RIV – 11
0335996 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Bayer, Ivo - Kolářová, J. - Kolářová, Marta - Vávra, Martin
Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež na příkladu Brava.
[The Presentation of Inequalities and Value Messages in Teen Magazines Using the Example of
Bravo.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 158 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 9).
ISBN 978-80-7330-172-9
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: media * inequalities * values
Výsledek v RIV
0335165 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Hamplová, Dana - Řeháková, Blanka
Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí.
[Czech Religiozity at the Beginning of the 3rd Millenium.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 139 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 2).
ISBN 978-80-7330-163-7
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: religion * spirituality * secularism
Výsledek v RIV
0335564 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Hašková, Hana
Fenomén bezdětnosti.
[Phenomenon of childlessness.]
Praha : SLON, 2009. 267 s. ISBN 978-80-7419-020-9
Grant: GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: childlessness * childless and childfree men and women * Central and Eastern Europe
Výsledek v RIV
0336482 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Chaloupková, Jana
Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva.
[A Holistic Perspective on the Work and Family Trajectories of Young People.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 120 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 7).
ISBN 978-80-7330-169-9
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sequence analysis * work trajectories * family trajectories
Výsledek v RIV
0329385 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Kolářová, Marta
Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika.
[Protest against globalization: gender and feminist critique.]
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 253 s. ISBN 978-80-86429-96-0
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: protest * globalization * gender
Výsledek v RIV
0335071 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra - Illner, Michal
Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případová studie Prahy.
[Problem Neighbourhoods in Cities and the Regeneration Policies That Target Them – A Case Study
of Prague.]
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Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 108 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 3).
ISBN 978-80-7330-164-4
Grant: GA AV ČR IAA700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Prague * physical and social regeneration
Výsledek v RIV
0338605 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Křížková, Alena - Sloboda, Zdeněk
Genderová segregace českého trhu práce. Kvantitativní a kvalitativní obraz.
[The Gender Segregation of the Czech Labour Market: A Quantitative and Qualitative Image.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 115 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 4).
ISBN 978-80-7330-165-1
Grant: GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender segregation of the labour market * segregation index * gender stereotypes
Výsledek v RIV
0336314 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Lebeda, Tomáš - Vlachová, Klára - Řeháková, Blanka
První volby do Senátu. Analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996.
[The first Senate elections. Analysis of the 1996 election to the Senate of the Parliament of the
Czech Republic.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 108 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 1).
ISBN 978-80-7330-162-0
Grant: GA ČR GA403/07/1626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: elections * Senate * voting behaviour
Výsledek v RIV
0336315 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Lebeda, Tomáš - Malcová, K. - Lacina, Tomáš
Volby do Senátu 1996 až 2008.
[Senate Elections 1996 - 2008.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 80 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 10).
ISBN 978-80-7330-175-0
Grant: GA ČR GA403/07/1626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: elections * Senate * turnout
Výsledek v RIV
0336090 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Stachová, Jana - Bernard, Josef - Čermák, Daniel
Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání.
[Social Capital in the Czech Republic and in an International Comparison.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 121 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 5).
ISBN 978-80-7330-166-8
Grant: GA MMR WD -13-07-1
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social capital * Czech Republic * international comparison
Výsledek v RIV
0338610 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B
Vaishar, Antonín - Čermák, Daniel - Dvořák, Petr - Nosková, Helena - Stachová, Jana - Vajdová,
Zdenka - Zapletalová, Jana - Tošovská, Eva
Orlicko – region v pohraničí.
[Borderland Region Orlicko.]
Praha, Brno, Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009. 120 s. ISBN 978-80-86407-87-6
Grant: GA MŠk 2D06001
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0335037 - SOU-Z 2010 CZ cze B
Čermák, Daniel (ed.)
Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky.
[The Principles of Partnership and Participation as Applied in Small Towns in the Czech Republic.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. , 2009. 99 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 6).
ISBN 978-80-7330-167-5
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: partnership * participation * public administration
0336521 - SOU-Z 2010 CZ cze B
Mansfeldová, Zdenka (ed.) - Linek, Lukáš (ed.)
Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje.
[The Czech Parliament in the Second Decade of Democratic Development.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 176 s. - (Sociologické studie/Sociological Studies, 8).
ISBN 978-80-7330-171-2
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliamentarism * Czech politics * representation
0326473 - SOU-Z 2010 CZ cze B
Stöckelová, Tereza (ed.)
Akademické poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící se české vědy.
[Making, administering and enterprising knowledge in the academy: An ethnography of Czech
science in flux.]
Praha : SLON, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7419-003-2
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: academic capitalism * gender * science policy
0335712 - SOU-Z 2010 CZ cze B
Vajdová, Zdenka (ed.)
Místní společenství Orlicka.
[Local Community in the Orlicko Region.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 139 s. ISBN 978-80-7330-170-5
Grant: GA MŠk 2D06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: border region * Orlicko region * local politics
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0335744 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M
Dudová, Radka
The Rise of Lone-Parent Families – Challenging the Norm.
[Rodiny osamělých rodičů v čele – zpochybnění normy.]
Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha : Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.) S.135-170. ISBN 978-80-7330-150-7
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA MPS 1J034/05-DP2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: lone parents * wefare state * divorce
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Felt, U. - Stöckelová, Tereza
Modes of Ordering and Boundaries that Matter in Academic Knowledge Production.
[Režimy uspořádávání a hranice ve vytváření akademického poznání.]
Knowing and Living in Academic Research. Convergence and Heterogeneity in Research Cultures in
the European Context. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Felt, U.) S. 39-124. ISBN
978-80-7330-156-9
Grant: GA AV ČR KJB700280907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: research assessment * excellence * modes or ordering
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0330087 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M
Garforth, L. - Červinková, Alice
Times and Trajectories in Academic Knowledge Production.
[Časy a trajektorie v akademické produkci znalosti.]
Knowing and Living in Academic Research. Convergence and Heterogeneity in Research Cultures in
the European Context. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Felt, U.) S. 169-224. ISBN
978-80-7330-156-9
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: time * trajectorie * knowledge work
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0333269 - SOU-Z 2010 RIV AT eng M
Hamplová, Dana
Life satisfaction, Happiness and Marital Status in Four Central European Countries.
[Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav ve 4 středoevropských zemích.]
Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological. Vídeň : Edition Echoraum,
2009 - (Toš, N.; Műller, K.; Fábián, Z.; Krejčí, J.; Zielinski, M.) S. 129-142. ISBN 978-3-901941-17-7
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: marriage * life satisfaction * divorce
Výsledek v RIV
0335729 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M
Hašková, Hana - Uhde, Zuzana
Gendered Citizenship in Multicultural Europe.
[Gender a občanství v multikulturní Evropě.]
Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha : Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.) S. 9-13. ISBN 978-80-7330-150-7
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender * citizenship
Výsledek v RIV
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Hašková, Hana - Maříková, Hana - Uhde, Zuzana
Leaves, Allowances and Facilities: Childcare Past and Present.
[Mateřská a rodičovská dovolená, dávky a zařízení péče o předškolní děti: Péče o děti v minulosti a
současnosti.]
Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha : Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.) S. 77-134. ISBN 978-80-7330-150-7
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: childcare allowances * childcare facilities * parental leave
Výsledek v RIV
0333093 - SOU-Z 2010 RIV AT eng M
Chaloupková, Jana - Šalamounová, Petra
Attitudes Towards Immigrants and the Effect of Migration in European Countries.
[Postoje k imigrantům a důsledkům migrace v evropských zemích.]
Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological. Vídeň : Edition Echoraum,
2009 - (Toš, N.; Műller, K.; Fábián, Z.; Krejčí, J.; Zielinski, M.) S. 74-97. ISBN 978-3-901941-17-7
Grant: GA ČR GA403/04/1219; GA MŠk 1N04192
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: attitudes * migration * impacts of migration
Výsledek v RIV
0313709 - SOU-Z 2009 RIV DE ger M
Klenner, Ch. - Hašková, Hana
Variationen Zweiverdienermodels: Mutterewerbstatigkeit im tschechisch-deutschen Vergleich.
[Variations of the Dual Earner Model: Employment among Mothers in a Comparison of the Czech
Republic and Germany.]
Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und Osteuropa. Wiesbaden : VS Verlag,
2009 - (Klenner, C.; Leiber, S.) S. 193-228. ISBN 978-3-531-16135-8
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: dual earner model * Central and Eastern Europe * work-life balance
Výsledek v RIV
0313701 - SOU-Z 2009 RIV DE ger M
Křížková, Alena - Nagy, B. - Mrčela, A.
Geschlechterspezifische Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik in der Tschechischen Republik,
Ungarn und Slowenien.
[Gender implications of labour market policy in Central and Eastern Europe after the economic
transformation and EU accession (Czech Republic, Hungary, Slovenia).]
Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und Osteuropa. Wiesbaden : VS Verlag,
2009 - (Klenner, C.; Leiber, S.) S. 337-372. ISBN 978-3-531-16135-8
Grant: GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender equality in Central and Eastern Europe * employment policy * social policy and
gender
Výsledek v RIV
0335762 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M
Křížková, Alena - Vohlídalová, Marta
The Labour Market and Work-Life Balance in the Czech Republic in Historical Perspective.
[Trh práce a kombinace práce a rodiny v České republice v historické perspektivě.]
Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha : Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.) S. 35-75. ISBN 978-80-7330-150-7
Grant: GA AV ČR IAA700280804; GA MPS 1J034/05-DP2; GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: women´s employment * work-life balance * discrimination
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Leontiyeva, Yana - Vojtková, Michaela
Foreigners in the Social System of the Czech Republic.
Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha : Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.) S.211-233. ISBN 978-80-7330-150-7
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA MPS 1J034/05-DP2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech Republic * integration of foreigners * social security system
Výsledek v RIV
0330372 - SOU-Z 2010 RIV GB eng M
Lux, Martin
The Czech Republic.
[Česká republika.]
Management of Privatised Housing. International Policies & Practice. Chichester : Wiley-Blackwell,
2009 - (Gruis, V.; Tsenkova, S.; Nieboer, N.) S. 149-172. ISBN 978-1-4051-8188-4
Grant: GA ČR GA403/06/0915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Public housing * privatization * housing management
Výsledek v RIV
0330363 - SOU-Z 2010 RIV HU eng M
Mansfeldová, Zdenka
The Czech Parliament and the Ratification Debate.
[Český parlament a diskuse o ratifikaci.]
The global crisis and the EU responses: The perspectives of the SBH team presidency. Budapešť :
„Together for Europe“ Research Centre, 2009 - (Ágh, A.; Kis-Varga, J.) S. 273-291. ISBN 978-963-067085-2
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: ratification debate * Lisbon treaty * political elite
Výsledek v RIV
0334218 - SOU-Z 2010 RIV DE eng M
Maříková, Hana
Family policy in the Czech Republic: In search of a strategy.
[Rodinná politika v České republice.]
Voneinander lernen - miteinander handeln. Aufgaben und Perspektiven der Europäischen Allianz für
Familien. Baden-Baden : NOMOS, 2009 - (Leyen, U.; Špidla, V.) S. 171-187. ISBN 978-3-8329-3650-1
Grant: GA MPS 1J034/05-DP2; GA ČR GA403/09/1839; GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: policy * breadwinning * work-life balance
Výsledek v RIV
0326180 - SOU-Z 2010 RIV DE ger M
Nešpor, Zdeněk
Religion in der tschechischen Gesellschaft nach 1989.
[Religion in the Czech society after 1989.]
Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20.
Jahrhundert. München : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2009 - (Schulze Wessel, M.; Zückert, M.)
S. 877-894. ISBN 978-3-486-58957-3
Grant: GA AV ČR IAA700280701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech Republic * religion * sociology of religion * 1993Výsledek v RIV
0335740 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M
Pulkrábková, Kateřina
The Roma Minority: Changing Definitions of Their Status.
[Romská minorita: Měnící se definice jejich statusu.]
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Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha : Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.) S.171-208. ISBN 978-80-7330-150-7
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Roma minority * citizenship
Výsledek v RIV
0331373 - SOU-Z 2010 RIV CH eng M
Simonová, Natalie - Soukup, Petr
Reproduction of educational inequality in the Czech Republic after the Velvet Revolution in the
European context.
[Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po sametové revoluci v evropském
kontextu.]
Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion in Europe and US. Bern :
Haupt, 2009 - (Hadjar, A.; Becker, R.) S. 133-151. ISBN 978-3-258-07519-8
Grant: GA ČR(CZ) GA403/06/1241; GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: educational reproduction * educational inequalities
Výsledek v RIV
0335736 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M
Uhde, Zuzana - Hašková, Hana
Social Citizenship and Care in Czech Society.
[Sociální občanství a péče v české společnosti.]
Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha : Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.) S.15-33. ISBN 978-80-7330-150-7
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender * citizenship * care
Výsledek v RIV
0334281 - SOU-Z 2010 RIV DE ger M
Vinopal, Jiří
Erfahrungen mit der Messung der Qualität des Arbeitslebens in tschechischen Untersuchungen.
[Experiences with quality of working life measurement in Czech surveys.]
Arbeitsgestaltung als Zukunftsaufgabe. Die Qualität der Arbeit. Hamburg : VSA Verlag, 2009 (Kistler, E.; Mußmann, F.) S. 143-177. ISBN 978-3-89965-357-1
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: quality of life * working life * quality of working life
Výsledek v RIV
0333167 - SOU-Z 2010 RIV AT eng M
Vlachová, Klára - Lebeda, Tomáš
Types of Non-Electoral Political Participation in Europe.
Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological. Vídeň : Edition Echoraum,
2009 - (Toš, N.; Műller, K.; Fábián, Z.; Krejčí, J.; Zielinski, M.) S. 74-97. ISBN 978-3-901941-17-7
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: conventional participation * unconventional participation * Europe
Výsledek v RIV
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0336142 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Basl, Josef
Populace českých vysokoškoláků.
[Population of tertiary students in the Czech Republic.]
Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009 - (Průcha, J.) S. 373-378. ISBN 978-80-7367-546-2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: tertiary education * students * Czech Republic
Výsledek v RIV
0335391 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Bernard, Josef
Participativní procesy v komunitním plánování sociálních služeb – vize a realita.
[Participatory Processes in Community Care Planning – Ideals and Reality.]
Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha :
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Čermák, D.) S. 63-82. ISBN 978-80-7330-167-5. (Sociologické studie/Sociological Studies. 09. 6)
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: community care planning * community planning * participatory planning
Výsledek v RIV
0335069 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Čermák, Daniel
Participace občanů v Blatné, Českém Krumlově a Velkém Meziříčí.
[Particiaption of Citizens in Blatná, Český Krumlov and Velké Meziříčí.]
Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha :
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Čermák, D.) S. 49-50. ISBN 978-80-7330-167-5. (Sociologické studie/Sociological Studies. 09. 6)
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: participation * local government * small town
Výsledek v RIV
0335771 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Čermák, Daniel - Stachová, Jana
Sociální kapitál Orlicka.
[Social Capital of the Orlicko region.]
Místní společenství Orlicka. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Vajdová, Z.) S. 107-127.
ISBN 978-80-7330-170-5
Grant: GA MŠk 2D06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social capital * border region
Výsledek v RIV
0338671 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Červenka, Jan
Nejvýznamnější "celospolečenské události" v období od dubna do počátku července 2008 z pohledu
veřejnosti.
[Most important "all-society events" in period from April till the beginning of July 2008 from
perspective of public.]
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha : Professional
Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.) S. 26-75. ISBN 978-80-7431-009-6
Grant: GA AV ČR IAA700280702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: agenda setting * public * MIP
Výsledek v RIV
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0338672 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Červenka, Jan
Ověření hypotézy o nastolování agendy pomocí panelových dat.
[Testing of agenda-setting hypothesis per panel survey data.]
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha : Professional
Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.) S. 76-97. ISBN 978-80-7431-009-6
Grant: GA AV ČR IAA700280702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: agenda setting hypothesis * Acapulco typology * panel data
Výsledek v RIV
0337323 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Čížek, Tomáš
Postoje k cizincům na trhu práce.
[Attitudes towards foreigners in the labor market.]
Postoje k imigrantům. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.) S.
44-62. ISBN 978-80-7330-173-6
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: labour market * attitude measurement
Výsledek v RIV
0337139 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Kunštát, Daniel
České veřejné mínění a Evropská unie.
[Czech public opinion and the European Union.]
Z periferie do centra Evropy – 20 let vývoje vztahu ČR k EU. Praha : CEVRO Institut, 2009 (Brunclík, M.; Klíč, Z.) S. 15-50. ISBN 978-80-87125-07-6
Grant: GA ČR GP407/09/P653
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * Czech * EU
Výsledek v RIV
0337339 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Leontiyeva, Yana
Postoje k dopadům imigrace na společnost a sebereflexe tolerantnosti.
[Attitudes toward the impact of immigration on the society and the self reflection about tolerance.]
Postoje k imigrantům. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.) S.
97-112. ISBN 978-80-7330-173-6
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: immigration impact * tolerance * public opinion
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0337337 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Leontiyeva, Yana
V kostce o migraci v ČR.
[In A Nutshell About Migration in the Czech Republic.]
Postoje k imigrantům. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.) S.
11-17. ISBN 978-80-7330-173-6
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech Republic * migration * integration
Výsledek v RIV
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Linek, Lukáš - Mansfeldová, Zdenka
Český parlamentarismus: přehled.
[Czech Parliamentarism: An Overview.]
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Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.) S. 24-41. ISBN 978-80-7330-171-2. - (Sociologické
studie/Sociological Studies. 09. 8)
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliamentarism * Czech politics * political parties
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0336414 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Linek, Lukáš - Mansfeldová, Zdenka
Legislativní proces a činnost parlamentu.
[The Legislative Process and the Activity of the Parliament.]
Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.) S. 60-79. ISBN 978-80-7330-171-2. - (Sociologické
studie/Sociological Studies. 09. 8)
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliamentarism * legislative process * legislative activity
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0336425 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M
Linek, Lukáš
Profil kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR z hlediska politické reprezentace.
[The Profile of Candidates for the Chamber of Deputies Elections from the View of Political
Representation.]
Navrhování a výběr kandidátů. Politické strany v ČR a ve střední Evropě. Olomouc : Periplum, 2009
- (Outlý, J.; Prouza, J.) ISBN 978-80-86624-52-5
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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0336419 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Linek, Lukáš
Socio-demografická struktura poslanců a její vliv na politické postoje.
[Socio-demographic Structure of MPs and its influence on the political attitudes.]
Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.) S. 101-121. ISBN 978-80-7330-171-2. - (Sociologické
studie/Sociological Studies. 09. 8)
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: political attitudes * political elites * political parties
Výsledek v RIV
0338670 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Linek, Lukáš
Stabilní postoj nebo konzistentní odpovídání? Prozkoumání stability stranické identifikace v ČR.
[A Stable Attitude or a Consistent Answering? Researching the Stability of Party Identification in the
Czech Republic.]
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha : Professional
Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.) S. 98-123. ISBN 978-80-7431-009-6
Grant: GA AV ČR IAA700280702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party identification * panel survey * stability of party identification
Výsledek v RIV
0336409 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Linek, Lukáš
Volební systém, stranický systém a parlament.
[Electoral System, Party System and the Parliament.]

143

Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.) S. 42-59. ISBN 978-80-7330-171-2. - (Sociologické
studie/Sociological Studies. 09. 8)
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliamentarism * Czech politics * political parties
Výsledek v RIV
0327298 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Linková, Marcela
Ne každý úspěch se počítá: Excelence a genderování vědecké dráhy v přírodních vědách.
[Not every success counts: Excellence and gendering scientific paths in natural sciences.]
Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha : SLON,
2009 - (Stöckelová, T.) S. 72-99. ISBN 978-80-7419-003-2
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: excellence * gender * research and development transformation
Výsledek v RIV
0336449 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Mansfeldová, Zdenka - Rakušanová Guasti, Petra
Úvod.
[Introduction.]
Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.) S. 11-23. ISBN 978-80-7330-171-2. - (Sociologické
studie/Sociological Studies. 09. 8)
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliamentarism * representation
Výsledek v RIV
0332582 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Nešpor, Zdeněk
Dědictví luterské reformace v Čechách a na Moravě po roce 1918.
[Legacy of Lutheran Reformation in Bohemia and Moravia after 1918.]
Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha : Lutherova společnost, 2009 - (Just, J.;
Nešpor, Z.; Matějka, O.) S. 310-386. ISBN 978-80-903632-8-1
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Lutheranism * Czechoslovakia * 1918Výsledek v RIV
0335985 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Patočková, Věra
Občané a veřejné dění, zájem, vliv, informovanost a spokojenost.
[Citizens and Public Affairs: Interest, Influence, Informedness and Satisfaction.]
Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha :
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Čermák, D.) S. 24-43. ISBN 978-80-7330-167-5. (Sociologické studie/Sociological Studies. 09. 6)
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public affairs * informedness * citizens
Výsledek v RIV
0336450 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Rakušanová Guasti, Petra
Role poslance a její percepce.
[The Role of an MP and its perception.]
Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
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2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.) S. 122-133. ISBN 978-80-7330-171-2. - (Sociologické
studie/Sociological Studies. 09. 8)
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliamentarism * representation * parliamentary committees
Výsledek v RIV
0335770 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Stachová, Jana - Čermák, Daniel
Obraz českého pohraničí v roce 2008.
[Image of Czech Border Region in the Year 2008.]
Místní společenství Orlicka. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Vajdová, Z.) S. 39-55.
ISBN 978-80-7330-170-5
Grant: GA MŠk 2D06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: image * border region * public opinion
Výsledek v RIV
0335138 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Stachová, Jana
Participace a spolupráce v malých městech České republiky.
[Participation and Cooperation in small towns of the Czech Republic.]
Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha :
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Čermák, D.) S. 51-62. ISBN 978-80-7330-167-5. (Sociologické studie/Sociological Studies. 09. 6)
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: civic participation * cooperation * small townn
Výsledek v RIV
0327303 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Stöckelová, Tereza
Politická a morální ekonomie vědy.
[Political and moral economy of science.]
Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha : SLON,
2009 - (Stöckelová, T.) S. 37-71. ISBN 978-80-7419-003-2
Grant: GA ČR GP403/09/P203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: modes of ordering * transformation of research and development * power
Výsledek v RIV
0327299 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Stöckelová, Tereza - Linková, Marcela
Uvedení k výzkumu: Problematizace vědy a genderu.
[Introduction to the research: problematising science and gender.]
Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha : SLON,
2009 - (Stöckelová, T.) S. 12-36. ISBN 978-80-7419-003-2
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science and technology studies * gender studies * Czech science policy
Výsledek v RIV
0328976 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Stöckelová, Tereza
Závěrem: Napříč sociálněvědní a přírodovědnou institucí.
[Conclusion: Across the social science and natural science institution.]
Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha : SLON,
2009 - (Stöckelová, T.) S. 133-151. ISBN 978-80-7419-003-2
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280907
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Klíčová slova: social sciences * natural sciences * Czech science policy
Výsledek v RIV
0339613 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Škodová, Markéta - Trampota, T.
Nastolování agendy v kontextu výzkumu dlouhodobých účinků médií a výzkumná tradice v ČR.
[Agenda-setting in context of examination of long-term effect of media and research tradition in
the Czech Republic.]
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha : Professional
Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.) S. 9-13. ISBN 978-80-7431-009-6
Grant: GA AV ČR IAA700280702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: agenda setting * media effect * Acapulco typology
Výsledek v RIV
0336446 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Špicarová Stašková, Barbora - Mansfeldová, Zdenka
Parlament a vláda.
[Parlament and Government.]
Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.) S. 80-100. ISBN 978-80-7330-171-2. - (Sociologické
studie/Sociological Studies. 09. 8)
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliamentarism * government * accountability
Výsledek v RIV
0335780 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Vajdová, Zdenka
Lidé na Orlicku.
[People of Orlicko region.]
Místní společenství Orlicka. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Vajdová, Z.) S. 99-106.
ISBN 978-80-7330-170-5
Grant: GA MŠk 2D06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Orlicko region * urban-rural differences * citizen in local politics
Výsledek v RIV
0335784 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Vajdová, Zdenka
Přemluva a poděkování.
[Preface and acknowledgements.]
Místní společenství Orlicka. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Vajdová, Z.) S. 9-17.
ISBN 978-80-7330-170-5
Grant: GA MŠk 2D06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: research in the Orlicko region * actors of Orlicko region development
Výsledek v RIV
0337128 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Vávra, Martin
Postoje k cizincům – získávání dat a jejich interpretace.
[Attitudes to foreigners – data acquisition and interpretation.]
Postoje k imigrantům. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.) S.
17-44. ISBN 978-80-7330-173-6
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: survey methodology * attitude measurement
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Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana
Postoje k multikulturalismu a kulturnímu přizpůsobení cizinců.
[Attitudes towards multicultural co-existence and cultural adaptation of immigrants.]
Postoje k imigrantům. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.) S.
83-96. ISBN 978-80-7330-173-6
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: migration * multiculturalism * public opinion
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Vávra, Martin
Postoje k národnostem a etnikům.
[Attitudes to national and ethnic groups.]
Postoje k imigrantům. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.) S.
63-82. ISBN 978-80-7330-173-6
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: attitudes to foreign * attitude measurement
Výsledek v RIV
0338617 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Vinopal, Jiří
Konstrukce panelu respondentů a datový soubor.
[The panel of respondents construction and the data file.]
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha : Professional
Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.) S. 124-130. ISBN 978-80-7431-009-6
Grant: GA AV ČR IAA700280702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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0335052 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M
Vobecká, Jana
Demografická a socioekonomická dynamika obcí Blatná, Český Krumlov a Velké Meziříčí za
posledních 20 let jako podmiňující faktor jejich rozvoje.
[Demographic and socio-economic dynamics in Blatná, Český Krumlov and Velké Meziříčí as a factor
of its development capacities in the last 20 years.]
Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha :
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009 - (Čermák, D.) S. 13-23. ISBN 978-80-7330-167-5. (Sociologické studie/Sociological Studies. 09. 6)
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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0333272 - SOU-Z 2010 CZ eng M
Illner, Michal
The Contexts of Regionalization in the Czech Republic.
[Kontexty regionalizace v České republice.]
Prostor a společnost. Praha : MATFYZPRESS, 2009 - (Prudký, L.) S. 25-44. ISBN 978-80-7378-086-9
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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0337356 - SOU-Z 2010 CZ cze M
Leontiyeva, Yana
Komunitní život a reprezentace zájmů ukrajinské menšiny v ČR.
[Community Life and Interest Representation of Ukrainian minority in the Czech Republic.]
Multikulturalita v řízení globalizované firmy. Praha : ČVUT, 2009 - (Nováková, E.; Vaškovič, P.) S.
11-24. ISBN 978-80-01-03949-6
Grant: GA MPS(CZ) 1J 004/04-DP1
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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0327928 - SOU-Z 2010 CZ cze M
Mansfeldová, Zdenka
Vliv evropeizace na národní systém industriálních vztahů.
[Influence of Europeanization on the National System of Industrial Relations.]
Multikulturalita v řízení globalizované firmy. Praha : ČVUT, 2009 - (Nováková, E.; Vaškovič, P.) S.
35-40. ISBN 978-80-01-03949-6
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0323686 - SOU-Z 2009 RIV ES eng C
Basl, Josef
ICT non-availability at home as a potential barrier for educational development.
[Nedostupnost ICT v domácnosti jako potenciální překážka pro vzdělanostní rozvoj.]
INTED 2009. Valencia : International Association of Technology, Education and Development, 2009 (Chova, L.; Belenguer, D.; Torres, L.) S. 515-524. ISBN 978-84-612-7578-6.
[International Technology, Education and Development Conference. Valencia (ES), 9. 3. 2009 – 11.
3. 2009]
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2; GA ČR GA403/08/0109
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Maříková, Hana
Gender Equality in the Czech Republic: The position and status of women before and after 1989:
winners or losers?.
[Genderová rovnost v ČR: Pozice a status žen před a po roce 1989.]
The Role of Women in Central Europe after EU Enlargement. Challenges of Gender Equality Policy
in a Wider Europe. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009 - (Avallone, S.; Valota-Cavallotti, B.) S. 9197. ISBN 978-3-631-56953-5.
[The Role of Women in Central Europe after EU Enlargement. Milano (IT), 29. 3. 2006 – 31. 3. 2006]
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0330950 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng C
Mikeszová, Martina
Regional Differences in Rental Housing (Un)affordability following the Rent Deregulation in the
Czech Republic.
Liberec Economic Forum 2009. Liberec : Technická univerzita Liberec, 2009 - (Kocourek, A.) S. 219233. ISBN 978-80-7372-523-5.
[Liberec Economic Forum – LEF 2009. Liberec (CZ), 15. 9. 2009 – 16. 9. 2009]
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0340640 - SOU-Z 2010 SK eng C
Benáček, Vladimír
Management of the Policies of Development in the CR: CzechInvest as an Example of Public
Administration Competence.
Public Policy and Administration: Challenges and Synergies. Bratislava : NISPAcee, 2009 (Staroňová, K.; Vass, L.) S. 15-36. ISBN 978-80-89013-43-2.
[Public Policy and Administration: Challenges and Synergies. Bratislava (SK), 15. 5. 2008 – 17. 5.
2008]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA700280803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social governance * public administration * strategies
0335043 - SOU-Z 2010 SI eng C
Vohlídalová, Marta
Why do long-term couples decide to break-up?.
[Proč dochází k rozpadům dlouhodobých vztahů?).]
Informational Society - IS 2009. Proceedings of the 12th International Multiconference. Ljubljana :
Institut Jozef Štefan, 2009 - (Malačič, J.; Gams, M.) S. 66-68. ISSN 1581-9973.
[MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba. Ljubljana (SI), 12. 10. 2009 – 13. 10. 2009]
Grant: GA UK(CZ) 9864/2009
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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0337161 - SOU-Z 2010 CZ cze C
Kunštát, Daniel
Češi a komunismus po dvaceti letech: o čem vypovídají sociologická šetření.
[Czechs and communism after twenty years: what sociological surveys repeal.]
Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“ v Německu a Česku. Praha : CEVRO Institut, 2009. S.
21-32. ISBN 978-80-87125-09-0.
[Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“ v Německu a Česku. Praha (CZ), 22.10.2009]
Grant: GA ČR GP407/09/P653
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: communism * Czech republic * Germany
0328311 - SOU-Z 2010 SK cze C
Sloboda, Zdeněk
Ambivalentnost české homosexuální komunity.
[The ambivalences of the Czech homosexuál community.]
Sexualities II: Collection of Papers from the Second International Conference Held ond 30 Sept. – 1
Oct. 2008. Nitra : Univerzita Konštantína Filosofa, 2009 - (Marková, D.) S. 64-88. ISBN 978-80-8094555-8.
[Sexuality: 2. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Sexuality II". Nitra (SK), 30. 9. 2009 –
1. 10. 2009]
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0336116 - SOU-Z 2010 CZ cze C
Stachová, Jana - Čermák, Daniel
Sociální kapitál jako faktor regionálního rozvoje.
[Social Capital – the Factor of Regional Development.]
Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. Brno : GaREP Publishing, 2009. S. 119-127. ISBN 97880-904308-3-9.
[Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. Jihlava (CZ), 05. 5. 2009 – 6. 5. 2009]
Grant: GA MMR(CZ) WD-13-07-1
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Klíčová slova: regional development * social capital
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Vajdová, Zdenka
Rozvoj Orlicka v názorech občanů.
[Orlicko development in citizens´ opinion.]
Orlicko-Kladsko 2008. Žamberk : Sdružení obcí Orlicko, 2009. S. 90-94. ISBN 978-80-254-3759-9.
[Orlicko-Kladsko 2008. Jablonné nad Orlicí (CZ), 08.10.2008]
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Klíčová slova: municipality cooperation * regional development * Orlicko

152

Recenze – RIV – 16
0337333 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng R
Čížek, Tomáš
Creswell, J. W. and Plano Clark, V. L.: Designing and Conducting Mixed Methods Research.
[Creswell, J. W. and Plano Clark, V. L.: Design a provedení výzkumu pomocí smíšených metod.]
[Creswell, J.W.; Plano Clark, V. L.: Designing and Conducting Mixed Methods Research, 2007
Thousand Oaks: SAGE, 275 stran]. Central European Journal of Public Policy. Roč. 3, č. 1 (2009), s.
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Výsledek v RIV
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Dudová, Radka
Ellingsaeter, A. L.; Leira, A.: Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare
States.
[Ellingsaeter, A. L.; Leira, A.: Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare
States.]
[Ellingsaeter, A. L.; Leira, A.: Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare
States. Bristol, The Policy Press 2006, 286 s.]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč.
45, č. 1 (2009), s. 208-211. ISSN 0038-0288
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Formánková, Lenka
Zábrodská, K: Variace na gender. Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita.
[Zábrodská, K: Variation on gender: postructuralism, discourse analysis and gender identity.]
[Zábrodská, K.: Variace na gender. Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita.
Praha: Academia, s. 200]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 76-78. ISSN
1213-0028
Grant: GA ČR GA403/09/1839
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: postructuralism * discourse analysis * deconstructivism
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0336480 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng R
Chaloupková, Jana
When Marriage Ends: Economic and Social Consequences of Partnership Dissolution. Review.
[Když skončí manželství: ekonomické a sociální důsledky partnerského rozchodu. Recenze.]
[Andreß, H.; Hummelsheim, D.: When Marriage Ends: Economic and Social Consequences of
Partnership Dissolution. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. 2009]. Central European Journal
of Public Policy. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 96-99. ISSN 1802-4866
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: divorce * economic wellbeing * Europe
Výsledek v RIV
0333276 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Illner, Michal
Klusáková, L.; Teuliéres, L.: Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations.
[Klusáková, L.; Teuliéres, L.: Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations.]
[Klusáková, L.; Teuliéres, L.: Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations. Edizioni Plus –
Pisa University Press, Pisa 2009]. Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii
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komunikace. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 577-581. ISSN 1212-8112
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: cities * borders * Europe
Výsledek v RIV
0337310 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Kunštát, Daniel
Adéla Gjuričová a Michal Kopeček (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989.
[Adéla Gjuričová a Michal Kopeček (eds.): Chapters from the history of Czech democracy after
1989.]
[Gjuričová, A.; Kopeček, M.: Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha: Paseka, 2008].
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 440-444. ISSN 0038-0288
Grant: GA ČR GP407/09/P653
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech * democracy * history
Výsledek v RIV
0333266 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Nešpor, Zdeněk
Demel, Z.: Pod dohledem církevních tajemníků. Omezování činnosti katolické církve v
Československu 1945-1989 na příkladu jihočeského regionu.
[Zdeněk Demel: Under Supervision of Church Secretaries. Restrictions on Roman Catholic Church in
Czechoslovakia 1945-1989, examples from the Southern Bohemia.]
[Demel, Z.: Pod dohledem církevních tajemníků. Omezování činnosti katolické církve v
Československu 1945-1989 na příkladu jihočeského regionu. Centrum pro studium demokracie a
kultury (CDK), Brno 2008, 323 s.]. Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii
komunikace. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 585-588. ISSN 1212-8112
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: church history * 1945-1989 * Roman Catholic Church
Výsledek v RIV
0327085 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Nešpor, Zdeněk
Juren, T.: Toleranční doba na Vysočině a hudba srdce.
[Review.]
[Bolom, S.: Tomáš Juren. Toleranční doba na Vysočině a hudba srdce. Sursum, b.m. 2008, 229 s].
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 96, č. 2 (2009), s. 220-222. ISSN 0009-0794
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Juren Tomáš * Czech protestantism * Tolerance era
Výsledek v RIV
0332621 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Nešpor, Zdeněk
Klobucký, R.: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myšlenia na Slovensku.
[Robert Klobucký: The Hlasist Movement: Nation and Sociology. Beginnings of Sociological Thought
in Slovakia.]
[Klobucký, R.: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myšlenia na Slovensku.
Sociologický ústav SAV, Bratislava 2006.]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45,
č. 5 (2009), s. 1114-1117. ISSN 0038-0288
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Hlasist Movement * Slovakia
Výsledek v RIV
0326614 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Nešpor, Zdeněk
McLeod, H.: Sekularizace v západní Evropě (1848–1914).
[McLeod, H.: Secularization in the West Europe (1848-1914).]
[McLeod, H.: Sekularizace v západní Evropě (1848–1914). Centrum pro studium demokracie a
kultury, Brno 2008, 367 s.]. Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace.
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Roč. 11, č. 1 (2009), s. 236-239. ISSN 1212-8112
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Secularization * Sociology of religion * European religion
Výsledek v RIV
0326453 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Nešpor, Zdeněk
Wuthnow, R.: After the Baby Boomers. How Twenty- and Thirty- somethings Are Shaping the Future
of American Religion.
[Wuthnow, R.: After the Baby Boomers. How Twenty- and Thirty- somethings Are Shaping the Future
of American Religion.]
[Wuthnow, R.: After the Baby Boomers. How Twenty- and Thirty- somethings Are Shaping the Future
of American Religion]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 2 (2009), s. 451454. ISSN 0038-0288
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sociology of religion * United States – religion * Generation X
Výsledek v RIV
0334372 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Skovajsa, Marek
L. Munck, Richard Snyder: Passion, Craft, and Method in Comparative Politics.
[L. Munck, Richard Snyder: Passion, Craft, and Method in Comparative Politics.]
[Munck, G. ; Snyder, R.: Passion, Craft, and Method in Comparative Politics. Baltimore: Johns
Hopkins University Press]. Politologická revue. Roč. 16, č. 1 (2009), s. 151-157. ISSN 1211-0353
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: comparative politics * sociology of social sciences * US political science
Výsledek v RIV
0328553 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Sloboda, Zdeněk
Diverzita sociálních států a genderových vztahů v tzv. nových zemích EU: zkušenost státního
socialismu, kontinuita, transformace a srovnání.
[The Diversity of welfare states and gender relations in new EU countries.]
[Klenner, Ch.; Leiber, S.: Wohlfahrsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und Osteuropa:
Kontinuitat und Postsozialistische Transformation in den EU-Mitgliedstaaten. Wiesbaden: VS Verlag
fur Sozialwissenschaften, s. 392]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 57-61.
ISSN 1213-0028
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: diversity of welfare states * gender relation
Výsledek v RIV
0328552 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Uhde, Zuzana
Antagonismus neoliberalismu a sociální spravedlnosti.
[An antagonism of neoliberalism and social justice.]
[Hrubec, M.: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a
konfliktů. Praha: Filosofia, s. 479]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 5053. ISSN 1213-0028
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: critique * globalisation * poverty * gender
Výsledek v RIV
0327498 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Uhde, Zuzana
Held, V.: The Ethics of Care. Personal, Political, and Global.
[Held, V.: The Ethics of Care. Personal, Political, and Global.]
[Held, V.: The Ethics of Care. Personal, Political, and Global. Oxford, New York. Oxford University
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Press 2006, 211 s.]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 205-208.
ISSN 0038-0288
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: care * feminist theory * review
Výsledek v RIV
0328613 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze R
Vohlídalová, Marta
Komplexní pohled na problematiku sexuálního obtěžování na vysokých školách.
[A complex perspective on issue of sexual harassment at universities.]
[Paludi, M. A.: Sexual harassment on College Campuses. Abusing the Ivory Power. Albany: State
University of New York Press, 311 s.]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s.
66-68. ISSN 1213-0028
Grant: GA MŠk 2E08057; GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sexual harassment * university * gender
Výsledek v RIV
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Elektronické dokumenty – RIV – 31
0335713 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Matějů, Petr - Basl, Josef - Konečný, Tomáš - Simonová, Natalie - Smith, Michael - Straková,
Jana
Souhrnný datový soubor z výzkumů Studium na vysoké škole 2004, 2006 a 2008.
[Merged data file from the University students survey 2004, 2006 and 2008.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. CD ROM, 4,7 MB
Grant: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: higher education * university students * opinion survey
Výsledek v RIV
0338536 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Sedláčková, Markéta - Šafr, Jiří - Häuberer, Julia
Sociální důvěra – ukazatel společenské soudržnosti: teorie a empirický model původu v české
společnosti.
[Social trust – the indicator of social cohesion: theory and empirical model of origins in the Czech
society.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: generalized social trust * social cohesion * postcommunist transformation
http://www.sdilenihodnot.soc.cas.cz/download/WP16-SedlackovaSafrHauberer
Výsledek v RIV
0335487 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Simonová, Natalie - Matějů, Petr - Basl, Josef - Krejčí, Jindřich - Smith, Michael - Konečný,
Tomáš
Datový soubor z výzkumu ISSP 2009 za Českou republiku.
[Data file from the ISSP 2009 for the Czech Republic.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. CD ROM, 1,1 MB
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social inequalities * ISSP * opinion survey
Výsledek v RIV
0338535 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šafr, Jiří
Měření sociálního kapitálu v egocentrické síti pomocí pozičního generátoru. Porovnání s jinými
technikami, pokus o mezinárodní srovnání a konstrukce odlišných měřítek zdrojů v síti.
[Measuring Social Capital in an Egocentric Network using Position Generator. Comparison with other
techniques, international comparison attempt and construction of different measures of resources
embedded in a network.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280603; GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: egocentric social networks * social capital measurement * position generator
http://www.socdistance.wz.cz/publikace/wp15safr2009pozicnigenerator.pdf
Výsledek v RIV
0338538 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng E
Šafr, Jiří
Status Attainment in the Czech Republic after 1990: Role of Cultural and Socioeconomic Resources
and Upbringing in the Family of Origin.
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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Klíčová slova: status attainment * cultural capital * social stratification
http://www.sdilenihodnot.soc.cas.cz/download/WP19-Safr
Výsledek v RIV
0329097 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 01/2009.
[Newsletter 01/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * gender * women
http://www.cec-wys.org/media/752be1ea/newsLetter%20leden%202009.pdf
Výsledek v RIV
0329098 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 02/2009.
[Newsletter 02/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * knowledge-based society * women
http://www.cec-wys.org/media/88543948/News_UNOR.pdf
Výsledek v RIV
0329099 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 03/2009.
[Newsletter 03/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * media * gender
http://www.cec-wys.org/media/a166eaa6/BREZEN%202009.pdf
Výsledek v RIV
0329100 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 04/2009.
[Newsletter 04/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * media * gender
http://www.cec-wys.org/media/30776d5a/newsLetter%20duben_2009.pdf
Výsledek v RIV
0329101 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 05/2009.
[Newsletter 05/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * sport * gender
http://www.cec-wys.org/media/aad0d821/newsletter%20kveten%20final%20final.pdf
Výsledek v RIV
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0329102 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 06-7/2009.
[Newsletter 06-7/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * sex work * gender
http://www.cec-wys.org/media/bc3c1a96/newsLetter_LETO%202009.pdf
Výsledek v RIV
0329103 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 08/2009.
[Newsletter 08/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * transformation of science * reform
http://www.cec-wys.org/media/aaee04b6/newsLetter_srpen.pdf
Výsledek v RIV
0337348 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 09/2009.
[Newsletter 09/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * transformation of science * reform
http://www.cec-wys.org/media/aa061a47/news_zari.pdf
Výsledek v RIV
0337349 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 10/2009.
[Newsletter 10/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * transformation of science * reform
http://www.cec-wys.org/media/aa4d83ac/newsLetter%20rijen%20final.pdf
Výsledek v RIV
0337350 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 11/2009.
[Newsletter 11/2009.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * transformation of science * reform
http://www.cec-wys.org/media/a9da492c/listopad_final.pdf
Výsledek v RIV
0337351 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora
Newsletter 12/2009.
[Newsletter 12/2009.]
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[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * transformation of science * reform
http://www.cec-wys.org/media/a96605a8/newsLetter_prosinec.pdf
Výsledek v RIV
0318997 - SOU-Z 2009 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0901.
[Our Society 0901.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
Výsledek v RIV
0326448 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0902.
[Our Society 0902.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
www.archiv.soc.cas.cz
Výsledek v RIV
0326447 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0903.
[Our Society 0903.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
www.archiv.soc.cas.cz
Výsledek v RIV
0326449 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0904.
[Our Society 0904.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
www.archiv.soc.cas.cz
Výsledek v RIV
0326450 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
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Naše společnost 0905.
[Our Society 0905.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
www.archiv.soc.cas.cz
Výsledek v RIV
0326452 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0906.
[Our Society 0906.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
www.archiv.soc.cas.cz
Výsledek v RIV
0333561 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0908.
[Our Society 0908.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www, 764 kB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
http://archiv.soc.cas.cz/
Výsledek v RIV
0333564 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0909a.
[Our Society 0909a.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www, 595 kB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
http://archiv.soc.cas.cz/
Výsledek v RIV
0333566 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0909b.
[Our Society 0909b.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www, 742 kB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
http://archiv.soc.cas.cz/
Výsledek v RIV
0333569 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena -
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Šípová, Jana
Naše společnost 0910.
[Our Society 0910.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www, 671 kB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
http://archiv.soc.cas.cz/
Výsledek v RIV
0333573 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0911.
[Our Society 0911.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www, 515 kB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
http://archiv.soc.cas.cz/
Výsledek v RIV
0333574 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Škodová, Markéta - Kunštát, Daniel - Veselský, Michal Štohanzlová, Iva - Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Hájková, Helena Šípová, Jana
Naše společnost 0912.
[Our Society 0912.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www, 594 kB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
http://archiv.soc.cas.cz/
Výsledek v RIV
0334275 - SOU-Z 2010 RIV IE eng E
Vinopal, Jiří
New tool for measuring quality of working life.
[Nový nástroj pro měření kvality pracovního života.]
[textový dokument]. - Dublin : Eurofound, 2009. www
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: working life * quality of working life
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2009/07/CZ0907039I.htm
Výsledek v RIV
0337187 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vojtíšková, Kateřina
Děti a jejich rodiče, žáci a jejich učitelé, rodina a škola: Případové studie dvou osmých tříd
základních škol v Praze.
[Children and their Parents, Pupils and their Teachers, Family and School: Case Studies of two 8th
grade Classes in Prague.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: school ethnography * education * family-school relationship
http://www.sdilenihodnot.soc.cas.cz/download/WP17-Vojtiskova
Výsledek v RIV
0337189 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze E
Vojtíšková, Kateřina
Otazníky v diskusi o profesním standardu učitelů.
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[Dilemmas in the discussion about Professional Standards for Teachers.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. www
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: education reform * professional standard * social differentiation
http://www.sdilenihodnot.soc.cas.cz/download/WP18-Vojtiskova
Výsledek v RIV
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Uspořádání konference, workshopu, výstavy – RIV – 29
0332348 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Císař, Ondřej - Vráblíková, K. - Stachová, Jana
Strategický repertoár sociálních hnutí v České republice a jeho determinanty.
[Action Repertoire of Czech Social Movements and Its Determinants.]
[Praha, 12. 11. 2009, (W-CST 10/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social movements * strategic repertoire * political opportunity structure
Výsledek v RIV
0326328 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Čermák, Daniel - Vajdová, Zdenka - Stachová, Jana
Sítě institucionálních aktérů lokálního rozvoje na příkladu tří malých měst České republiky.
[Networks of the local development institutional actors.]
[Praha, 14. 5. 2009, (W-CST 19/0)]
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: local politics * participation * social network analysis
Výsledek v RIV
0335176 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Čermák, Daniel
Workshop na téma "Politické kariéry lokálních a regionálních elit a jejich zkušenosti v místních a
krajských samosprávách".
[Workshop "Political Carriers of Local and Regional Elites and Their Experiences with Local and
Regional Governments".]
[Olomouc, 3. 11. 2009, (W-CST 40/0)]
Grant: MŠMT ČR(CZ) CZ.1.07/2.2.00/07.0126
Klíčová slova: social inequality * access to education
Výsledek v RIV
0338666 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Červenka, Jan - Nečas, Vlastimil - Škodová, Markéta - Tabery, Paulína
Tematizace veřejné sféry v ČR. Nastolují média agendu veřejnosti?.
[Public Agenda-Setting in the Czech Republic: The Agenda-Setting Function of the Mass Media in the
Shaping of Public Opinion.]
[Praha, 30. 4. 2009, (W-CST 15/0)]
Grant: GA AV ČR IAA700280702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: agenda-setting * mass media * public opinion
Výsledek v RIV
0330495 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Červinková, Alice
Proměny vědění: za zrcadlem znalostní společnosti II.
[Changes of Knowledge: Behind the Mirror of the Knowledge Society.]
[Praha, 25. 9. 2009, (W-CST 30/0)]
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: women in science * gender * science policy
Výsledek v RIV
0329898 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Gajdůšková, A. - Linková, Marcela - Stöckelová, Tereza
Vědní politika a věda v akci.
[Science policy and science in action.]
[Praha, 27. 5. 2009, (W-EUR 80/1)]
Grant: GA AV ČR KJB700280907
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science policy * research assessment * scientific career
Výsledek v RIV
0326615 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Jurik, N. - Cavender, G. - Křížková, Alena - Stachová, Jana
Changes in a Time of Economic Crisis.
[Změny amerických univerzit v čase.]
[Praha, 25. 5. 2009, (W-WRD 21/3)]
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: U.S. public universities * economic crisis * individualistic entrepreneurialism
Výsledek v RIV
0338437 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Jurik, N. - Křížková, Alena
Technology and the Balance of Work, Family, and Life.
[Praha, 1. 6. 2009, (W-WRD 11/1)]
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: work/life balance * flexibility at work * technology
Výsledek v RIV
0326067 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Konečný, Tomáš - Basl, Josef - Stachová, Jana - Mysliveček, Jan
Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení.
[Alternative Models of Entrance Exams and Access to Tertiary Education: A Simulation Study.]
[Praha, 2. 4. 2009, (W-CST 9/0)]
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505; CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: higher education * entrance exams * educational equity
Výsledek v RIV
0336027 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Kostelecký, Tomáš
Měření výkonu vlád.
[Measuring the Government Performance.]
[Olomouc, 10. 11. 2009, (W-CST 25/0)]
Grant: MŠMT ČR(XE) 1.07/2.2.00/07.0126.
Klíčová slova: regional governments * government performance * measurement
Výsledek v RIV
0322878 - SOU-Z 2009 RIV cze U
Křížková, Alena - Dudová, Radka - Hašková, Hana - Maříková, Hana - Uhde, Zuzana
Seminář ke knize Práce a péče.
[Seminar on the book Work and Care.]
[Praha, 26. 1. 2009, (W-CST 25/0)]
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parental leave * family policy * gender equality
Výsledek v RIV
0337185 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Kunštát, Daniel
Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku.
[Historical reflection on the past or "ostalgia" in Germany and the Czech Republic.]
[Praha, 22. 10. 2009, (W-EUR 80/10)]
Grant: GA ČR GP407/09/P653
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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Klíčová slova: communism * ostalgia
Výsledek v RIV
0327302 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Linková, Marcela - Lekešová, I. - Cordie, Ch.
Changing research landscapes to make most of the human potential.
[Proměňující se krajina vědy za účelem co nejlepšího využití lidského potenciálu.]
[Praha, Ústí nad Labem, 14. 5. 2009 – 15. 5. 2009, (K-WRD 356/345)]
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: women in science * gender * science policy
Výsledek v RIV
0330367 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Lux, Martin - Vojtková, Michaela
ENHR 2009 Prague "Changing Housing Markets: Integration and Segmentation".
[Praha, 28. 6. 2009 – 1. 7. 2009, (K-WRD 350/320)]
Grant: GA ČR GA403/09/1915; GA MMR WD-05-07-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: housing markets * mortgages * economics
Výsledek v RIV
0332354 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Lyons, Pat - Bernardyová, Alžběta
Satisfied, Sceptical or Simply Indifferent? Current Public Opinion toward the Fall of Communism in
the Czech Republic.
[Spokojení, skeptičtí nebo jednoduše lhostejní? Současné veřejné mínění o pádu komunismu v České
republice.]
[Praha, 29. 10. 2009, (W-CST 14/0)]
Grant: GA ČR GA407/08/1515
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * Velvet Revolution * Czech Republic
Výsledek v RIV
0335148 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Matějů, Petr - Simonová, Natalie - Smith, Michael - Straková, Jana - Basl, Josef - Konečný,
Tomáš
Workshop for Kasetsart University representatives from Thailand.
[Workshop pro delegaci z Kasetsart University z Thajska.]
[Praha, 6. 5. 2009, (W-WRD 28/22)]
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social stratification * educational inequalities * educational mobility
Výsledek v RIV
0334269 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Radil, Tomáš - Stachová, Jana
Sociálně-psychologická funkční struktura nacistického vyhlazovacího tábora Birkenau.
[Social-psychological functional structure of Nazi extermination camp Birkenau.]
[Praha, 26. 11. 2009, (W-CST 12/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505; CEZ:AV0Z50110509
Klíčová slova: Nazi extermination camp Birkenau * social-psychological functional structure *
prisoners
Výsledek v RIV
0336548 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Rakušanová Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Bernardyová, Alžběta - Lacina, Tomáš
Reconstituting Democracy in Europe - RECON Midterm Conference.
[Rekonstituování demokracie v Evropě – RECON bilanční konference.]
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[Praha, 9. 10. 2009 – 10. 10. 2009, (K-WRD 110/95)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: models of democracy * representation * public sphere
Výsledek v RIV
0326869 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Schnepf, S. - Křížková, Alena - Stachová, Jana
Women in Central and Eastern European Labour Markets: Who is in Favour of Gender Inequality?.
[Ženy na trhu práce ve střední a východní Evropě.]
[Praha, 20. 5. 2009, (W-WRD 10/1)]
Grant: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: labour market * gender
Výsledek v RIV
0326661 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Schramek, Ch. - Stachová, Jana
Language as a factor of cross-border cooperation: The example of the Czech-German euroregions.
[Jazyk jako faktor přeshraniční spolupráce na příkladu česko-německých euroregionů.]
[Praha, 16. 4. 2009, (W-EUR 4/1)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sociolinguistics * communication * cross-border cooperation
Výsledek v RIV
0335156 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Simonová, Natalie - Smith, Michael - Matějů, Petr - Basl, Josef - Šafr, Jiří
Brainstorming with professors Kelley and Evans about analyses planned for 2010 within the project
ISSP 2009 Social Inequalities IV.
[Brainstorming s profesory Kelley a Evans nad analýzami plánovanými řešitelským týmem projektu
ISSP 2009 Sociální nerovnosti IV na rok 2010.]
[Praha, 17. 12. 2009 – 18. 12. 2009, (W-WRD 7/2)]
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social inequalities * ISSP
Výsledek v RIV
0335154 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Simonová, Natalie - Smith, Michael - Matějů, Petr - Basl, Josef
Research seminar held by Jonathan Kelley and Mariah D.R. Evans followed by discussion about their
forthcoming book Cultures of Inequality: Conflict and Consensus over Ideals about Earnings in
International Perspective.
[Praha, 15. 12. 2009, (W-WRD 18/2)]
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: income inequalities * international comparison
Výsledek v RIV
0332586 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Simonová, Natalie - Závrská, V. - Valouchová, P.
Workshop na téma Sociální nerovnosti a přístup ke vzdělání.
[Workshop "Social inequality and access to education".]
[Olomouc, 12. 11. 2009, (W-CST 40/0)]
Grant: ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/07.0126
Klíčová slova: social inequality * access to education
Výsledek v RIV
0335152 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Simonová, Natalie - Smith, Michael - Matějů, Petr - Basl, Josef
Workshop with prof. Jonathan Kelley and prof. Mariah D.R. Evans about solving the grant research
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project ISSP 2009 Social Inequalities IV.
[Workshop s prof. Jonathanem Kelley a prof. Mariah D.R. Evans k průběhu řešení projektu ISSP 2009
Sociální nerovnosti IV.]
[Praha, 14. 12. 2009 – 16. 12. 2009, (W-WRD 6/2)]
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: ISSP * social inequalities
Výsledek v RIV
0326411 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Smith, Michael - Stachová, Jana
The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification on Political
Participation across 25 European Countries.
[Nerovnost participace: Zkoumání role sociální stratifikace na politické participaci napříč 25
evropskými zeměmi.]
[Praha, 5. 3. 2009, (W-EUR 15/1)]
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: political participation * social inequality * social stratification
Výsledek v RIV
0335149 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Straková, Jana - Simonová, Natalie - Matějů, Petr - Basl, Josef - Smith, Michael
Workshop with activists from Burma and Chinese Taipei (Palaung Women´s Organization, Teacher
Training Center for Burmese Teachers) about educational inequalities in the Czech Republic and
changes after 1989.
[Workshop s delegací aktivistů z Barmy a Tajwanu (Palaung Women´s Organization, Teacher
Training Center for Burmese Teachers) na téma vzdělanostních nerovností a jejich vývoje v ČR po
roce 1989.]
[Praha, 13.11.2009, (W-WRD 15/10)]
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech Republic * educational inequalities
Výsledek v RIV
0335169 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Tenglerová, Hana
Výstava "Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě".
[Exhibition „Milada Paulová Award for Life-Long Achievement in Czech Science“.]
[Praha, 2. 11. 2009 – 6. 11. 2009, (E-CST 3350/0)]
Grant: GA MŠk OK08007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: women in science * award
Výsledek v RIV
0330818 - SOU-Z 2010 RIV cze U
Vávra, Martin - Hamplová, Dana - Stachová, Jana
Vliv různých forem religiozity na vytváření symbolických hranic.
[Religion and in/tolerance – impact of various forms of religiosity on the making symbolic
boundaries.]
[Praha, 01.09.2009, (W-CST 19/0)]
Grant: GA ČR GA403/08/0720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: symbolic boundaries * religion * tolerance in society
Výsledek v RIV
0334278 - SOU-Z 2010 RIV eng U
Vinopal, Jiří
The Quality of Working Life in the Czech Republic.
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[Praha, 26. 3. 2009, (W-WRD 25/22)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: working life * quality of working life
Výsledek v RIV
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Software – RIV – 1
0333278 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng L4
Kostelecký, Tomáš - Vajda, Igor - Vrbenský, Karel
LOCCONTINGENCY.
[LOCCONTINGENCY.]
2009
Grant: GA MŠk 1M0572
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505; CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: software * contingency tables * statistical inference
Výsledek v RIV
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Výzkumné zprávy
Výzkumné zprávy – RIV – 5
0334221 - SOU-Z 2010 RIV KZ rus V
Maříková, Hana - Nabieva, G.
Bazovoe issledovanie o prodviženii principov gendernogo ravenstva v Respublike Kazachstán. Ocenka
plana meroprijatij na 2006 – 2008 gody po realizacii strategii gendernogo ravenstva v Respublike
Kazachstán na 2006 – 2016 gody.
[Baseline study on gender equality in the Republic of Kazakhstan: Evaluation of the Action Plan for
2006–2008 on Implementation of the Strategy for Gender Equality in the Republic of Kazakhstan for
2006–2016.]
1. - Astana : UNDP, 2009. 33 s.
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender in/equality * Kazakhstan
Výsledek v RIV
0334036 - SOU-Z 2010 RIV CH eng V
Schweinichen, K. - Kuntz, M. - Deda, P. - Rusch, S. - Batac, C. - Douglas, D. - Jokhadze, N. - Lux,
Martin - Ramanauskas, R.
Belarus. Country Profile on the Housing Sector.
[Bělorusko. Profil bydlení.]
1. - Ženeva : United Nations Economic Commission for Europe, 2009. 53 s.
Grant: GA ČR GA403/09/1915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Housing policy * housing finance * Belarus
http://www.unece.org/press/pr2009/09env_p33e.htm
Výsledek v RIV
0335500 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze V
Straková, Jana - Greger, D. - Kalous, J. - Košťálová, H. - Polechová, P. - Simonová, J. - Štefl, O.
- Veselý, A.
Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti
předškolního, základního a středního vzdělávání.
[Analysis of meeting the objectives of National Programme of Development of Education in the
Czech Republic (White book) in the area of pre-primary, basic and secondary education.]
1. - Praha : MŠMT, 2009. 51 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: analysis * meeting the objectives * White book of education
http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009
Výsledek v RIV
0338606 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze V
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora - Vohlídalová, Marta
Pilotní mentoringový program pro studentky středních škol.
[Pilot mentoring program for high school students.]
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 24 s.
Grant: GA MŠk 2E08057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: mentoring * gender * high school
Výsledek v RIV
0338600 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze V
Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora - Vohlídalová, Marta
Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí. Výzkumná zpráva.
[Sexual harassment at university. Research report.]
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 76 s.

171

Grant: GA MŠk 2E08057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sexual harassment * universities
Výsledek v RIV
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Výzkumné zprávy – not RIV – 136
0320931 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Češi k prezidentským volbám v USA.
[Czechs on U.S. Presidential Election.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90112)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the presidential election * USA
http://www.cvvm.cas.cz
0324475 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko: Dopady světové finanční krize a postoj k zavedení eura.
[Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia: Impact of World Financial Crisis and Attitude
Concerning Implementation of Euro.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV90512)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: World Financial Crisis * Implementation of Euro
http://www.cvvm.cas.cz
0333554 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
ČR, Polsko, Maďarsko: Veřejnost a charita.
[Czech Republic, Poland & Hungary: Public and Charity.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 2 s. - (Tiskové zpávy CVVM, PD91209)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * charity * comparison with Poland and Hungary
http://www.cvvm.cas.cz
0322754 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Daně z pohledu veřejného mínění.
[Taxation in View of Public Opinion.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Ev90323)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * taxation * February
http://www.cvvm.cas.cz
0333087 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad 2009.
[Confidence to Some Representatives in International Context - November 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM91203)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the representatives in international context * the November survey
http://www.cvvm.cas.cz
0324806 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Finanční krize očima české veřejnosti – březen a duben 2009.
[Financial Crisis In View Of Czech Public - March & April 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV90518)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: financial crisis * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0327486 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
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Finanční krize očima české veřejnosti – červen 2009.
[Financial Crisis In View Of Czech Public - June 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV90729)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: financial crisis * the Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0326157 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Finanční krize očima české veřejnosti – květen 2009.
[World Financial Crisis In View Of Czech Public - May 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV90611)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: financial crisis * public opinion * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0333669 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Hierarchie životních cílů v české populaci.
[Hierarchy of Aims in Life in Czech Population.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV91211)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech population * hierarchy of aims * the November survey
http://www.cvvm.cas.cz
0332781 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Jak občané hodnotí rozhodnutí vlády USA odstoupit od plánu na vybudování protiraketové radarové
základny v ČR?.
[How Czech Public Evaluate U.S. Government's Decision to Cancel Planned Installation of U.S. Antimissile Radar in Czech Republic?.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM91130a)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base * new decision of the U.S. government * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0324130 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Jak veřejnost vnímá pravdivost a úplnost zpráv českých médií?.
[How Public Sees Veracity and Completeness of News in Czech Media?.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OM90505)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech media * news
http://www.cvvm.cas.cz
0322614 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
NATO očima české veřejnosti.
[Nato in View of Czech Public.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90312)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: NATO * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0326199 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Názory občanů na drogovou závislost.
[Citizen's Views of Drug Addiction.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OB90612)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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Klíčová slova: drug addiction * public opinion * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0333553 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané k některým otázkám sociální politiky.
[Citizens on Some Questions of Social Policy.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ES91207)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social policy * public opinion * November
http://www.cvvm.cas.cz
0323295 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané o americké radarové základně v ČR – březen 2009.
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic - March 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm90415)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic * public opinion * March
http://www.cvvm.cas.cz
0327474 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané o americké radarové základně v ČR – červen 2009.
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic - June 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90713)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base * public opinion * June
http://www.cvvm.cas.cz
0321687 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané o americké radarové základně v ČR – leden 2009.
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic - January 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zpávy CVVM, pm90211a)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base * public opinion * January 2009
http://www.cvvm.cas.cz
0320935 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané o americké radarové základně v ČR – prosinec 2008.
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic - December 2008.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pm90116)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base * public opinion * December
http://www.cvvm.cas.cz
0322681 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané o americké radarové základně v ČR – únor 2009.
[Citizens on U.S. Anti-Missile Radar Base in Czech Republic - February 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm90319)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: U.S. Anti-Missile Radar Base * public opinion * February
http://www.cvvm.cas.cz
0324476 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané o ekonomické situaci svých domácností - duben 2009.
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[Citizens on Economic Situation of Their Households - April 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EU90513)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: economic situation * Czech households * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0327483 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané o ekonomické situaci země a o materiálních podmínkách své domácnosti.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Material Living Conditions of Their
Households.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV90727)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: economic situation * Czech Republic * material living conditions
http://www.cvvm.cas.cz
0322459 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané o NATO a obraně země.
[Citizens on NATO and Defense of Country.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90311)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * NATO
http://www.cvvm.cas.cz
0325631 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Občané o soužití s Romy a o jejich možnostech ve společnosti.
[Citizens on Coexistence with Romanies and Their Possibilities in Society.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV90529)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: coexistence with Romanies * Czech population
http://www.cvvm.cas.cz
0334540 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Osobní bilance roku 2009 z pohledu českých občanů a výhled do roku příštího.
[Personal Estimation of 2009 and Next Year’s Expectancies from Perspective of Czech Citizens.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov91230)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the personal estimation * the next year’s expectancies
http://www.cvvm.cas.cz
0332810 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Postoje Čechů k zahraniční politice a roli USA ve světě.
[Attitudes of Czechs towards U.S. Foreign Policy and Role of America in the World.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM91130b)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the Public attitude * the U.S. Foreign Policy * the Role of America
http://www.cvvm.cas.cz
0324124 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců.
[Attitudes of Czech Public Towards Employment of Foreigners.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV90507)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the employment of foreigners * Czech Republic * march
http://www.cvvm.cas.cz

176

0331406 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Červenka, Jan
Postoje veřejnosti k vyrovnání se s minulostí.
[Attitudes of Czech Public to Settlement with Communist Past.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PO91103)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the Communist Past * the Public Attitude
http://www.cvvm.cas.cz
0320955 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Světová finanční krize očima české veřejnosti.
[World Financial Crisis In View Of Czech Public.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV90114)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: financial crisis * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0324125 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Červenka, Jan
Vztah k různým národnostním skupinám žijícím v ČR.
[Relation to Different National Groups Living in the Czech Republic.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV90506)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: different national groups * relation
http://www.cvvm.cas.cz
0338612 - SOU-Z 2010 CZ eng V
Červinková, Alice
(Geo)politiky mobility.
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 31 s.
Grant: GA MŠk 2E08057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: mobility * gender * science
0338059 - SOU-Z 2010 CZ eng V
Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra
Country Report. Social Sciences and Humanities in the Czech Republic.
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 41 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social sciencies * humanities * Czech Republic
0333200 - SOU-Z 2010 GB eng V
Krejčí, Jindřich
Data Archiving Standards for cessda-ERIC.
[Standardy archivace dat pro cessda-ERIC.]
1. - Colchester : CESSSDA-PPP, University of Essex, 2009. 8 s.
Grant: Evropská komise(XE) FP7-212214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: data science * training programme * human resources
http://www.cessda.org/ppp/wp06/WP6_T8_Archive_Standards_v.1.0.pdf
0333199 - SOU-Z 2010 GB eng V
Krejčí, Jindřich - Hausstein, B. - Dusa, A.
Establishing CESSDA Training Programme: Challenges and Possible Strategies.
[Založení výukového programu CESSDA: výzvy a možné strategie.]
1. - Colchester : CESSSDA-PPP, University of Essex, 2009. 28 s.
Grant: Evropská komise(XE) FP7-212214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
177

Klíčová slova: data science * training programme * human resources
http://www.cessda.org/ppp/wp06/WP6_T5_T7_Training_v.1.0.pdf
0320939 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra k stranickým představitelům.
[Popularity of Party Representatives.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi90202)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party representatives * popularity
http://www.cvvm.cas.cz
0323626 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra k stranickým představitelům.
[Popularity of Party Representatives.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI90423)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Popularity * Party Representatives * April
http://www.cvvm.cas.cz
0322247 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra k vrcholným politikům.
[Popularity of Top Politicians.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zpávy CVVM, PI90225)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: top politicians * Popularity * february
http://www.cvvm.cas.cz
0331078 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra stranickým představitelům.
[Popularity of Party Representatives.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi91027)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: popularity * party representatives * October
http://www.cvvm.cas.cz
0330655 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací na konci září 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in September
2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi91012)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the constitutional institutions * the political situation * september
http://www.cvvm.cas.cz
0322755 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in March 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Pi90323)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the constitutional institutions * the political situation * march
http://www.cvvm.cas.cz
0323621 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
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Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v dubnu 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI90420)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: constitutional institutions * political situation * april
http://www.cvvm.cas.cz
0325183 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v květnu 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in May 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi90522)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: constitutional institutions * political situation * May
http://www.cvvm.cas.cz
0320943 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v lednu 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in January 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi90130)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Confidence in constitutional institutions * political situation * January
http://www.cvvm.cas.cz
0332329 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in November 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi91123)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Confidence in constitutional institutions * political situation * public opinion in
november
http://www.cvvm.cas.cz
0328654 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v srpnu 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in August 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zpávy CVVM, Pi90828)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the constitutional institutions * the political situation * August
http://www.cvvm.cas.cz
0322249 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v únoru 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in February 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI90223)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Confidence in constitutional institutions * political situation * february
http://www.cvvm.cas.cz
0327477 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra vrcholným politikům.
[Popularity of Politicians.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi90720)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: popularity * politicians * Czech Republic
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http://www.cvvm.cas.cz
0329924 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Důvěra vrcholným politikům.
[Popularity of Top Politicians.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi90925)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: popularity * politicians
http://www.cvvm.cas.cz
0321688 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě.
[Public opinion on performance of president Vaclav Klaus.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi90213)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: president Vaclav Klaus * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0332978 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Hodnocení vztahů s některými státy.
[Evaluation of Relations with Some Countries.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM91202)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: relations * major countries * global context
http://www.cvvm.cas.cz
0323045 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
K volbám do Evropského parlamentu.
[On the elections to the European Parliament.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV90325)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: elections * European Parliament * March
http://www.cvvm.cas.cz
0323622 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
K volbám do Evropského parlamentu.
[On the elections to the European Parliament.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV90420)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: elections * European Parliament
http://www.cvvm.cas.cz
0325185 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
K volbám do Evropského parlamentu.
[On the elections to the European Parliament.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV90525)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: elections * European Parliament * May
http://www.cvvm.cas.cz
0330334 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Názory na KSČM.
[Opinions on the KSČM.]
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Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi91009)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: political party * public opinion * September
http://www.cvvm.cas.cz
0331429 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Názory na sametovou revoluci.
[Public Opinion on Velvet Revolution.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD91103a)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Velvet Revolution * public opinion * anniversary
http://www.cvvm.cas.cz
0324801 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Názory veřejnosti na pád vlády M. Topolánka.
[Public opinion about the fall of the Government of Mirek Topolánek.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI90515)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * fall of the government
http://www.cvvm.cas.cz
0323624 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Politická kultura.
[Political culture.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PS90421)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: political culture * political parties * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0323046 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Postoje k podobě politického systému.
[Public attitude to form of political system.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD90330)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: form of political system * public attitude * February
http://www.cvvm.cas.cz
0326910 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Postoje občanů k trestu smrti.
[Public Attitude to Death Penalty.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OB90710)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: death penalty * public attitude
http://www.cvvm.cas.cz
0322615 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v březnu 2009.
[Party Preferences and Voting Model in March 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv90318)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * March
http://www.cvvm.cas.cz
0326493 - SOU-Z 2010 CZ cze V
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Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v červnu 2009.
[Party Preferences and Voting Model in June 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV90625)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * June
http://www.cvvm.cas.cz
0323308 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v dubnu 2009.
[Party Preferences and Voting Model in April 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV90415)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * April
http://www.cvvm.cas.cz
0324794 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v květnu 2009.
[Party Preferences and Voting Model in May 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV90519)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * May
http://www.cvvm.cas.cz
0320941 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v lednu 2009.
[Party Preferences and Voting Model in January 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv90128)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * January
http://www.cvvm.cas.cz
0332189 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v listopadu 2009.
[Party Preferences and Voting Model in November 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv91119)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * November
http://www.cvvm.cas.cz
0334132 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v prosinci 2009.
[Party Preferences and Voting Model in December 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV91217)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * December
http://www.cvvm.cas.cz
0330856 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v říjnu 2009.
[Party Preferences and Voting Model in October 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv91021)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party representatives * voting model * October

182

http://www.cvvm.cas.cz
0328473 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v srpnu 2009.
[Party Preferences and Voting Model in August 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv90819)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * August
http://www.cvvm.cas.cz
0321682 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v únoru 2009.
[Party Preferences and Voting Model in February 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV90218)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * February
http://www.cvvm.cas.cz
0329449 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v září 2009.
[Party Preferences and Voting Model in September 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV90916)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: party preferences * voting model * September
http://www.cvvm.cas.cz
0333211 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Kunštát, Daniel
Veřejnost o odsunu a Benešových dekretech.
[Public Opinion about Transfer of Sudet-German and about President Benes Decrees.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM91204)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: transfer of Sudet-German * President Benes Decrees * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0334123 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Lux, Martin - Mikeszová, Martina - Sunega, Petr
Systémy podporovaného bydlení v Česku – vývoj konceptu a souvisejících legislativních úprav.
[The systems of supported housing in the Czech Republic – the strategy and relating legislative
changes.]
1. - Praha : Agentura pro sociální začleňování Úřadu Vlády, 2009. 97 s.
Grant: GA MMR WD-05-07-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: housing subsidies * housing policy
0334525 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Šamanová, Gabriela
Bilance uplynulého roku, výhledy do roku nadcházejícího.
[Evaluation of the past year, expectations for the coming year.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov91229)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: evaluation of the last year * expectations for the new year
http://www.cvvm.cas.cz
0325187 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Angažovanost Čechů ve veřejném životě.
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[Czechs and Their Involvement in Public Life.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD90525)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: involvement in public life * Czech citizens
http://www.cvvm.cas.cz
0329920 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Škodová, Markéta
Česká věda z pohledu obyvatel České republiky.
[Czech citizens on the Czech science.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 10 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Or90923b)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech science * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0320936 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
České zdravotnictví očima veřejnosti.
[Public about health system.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Oz90122)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: health system * public opinion * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0329568 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Škodová, Markéta
Důvěra některým institucím veřejného života.
[Trust To Some Public Institutions.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PO90922)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public institutions * trust
http://www.cvvm.cas.cz
0326908 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Škodová, Markéta
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR,v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI90708)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: constitutional institutions * political situation * June
http://www.cvvm.cas.cz
0329520 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Škodová, Markéta
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2009.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in September
2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi90921)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: constitutional institutions * political situation * September
http://www.cvvm.cas.cz
0331818 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Škodová, Markéta
Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR.
[Citizens on Economic Situation of Their Households and on Some Social Conditions in the CR.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EU91112)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: economic situation * Czech Republic * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
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0333085 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Škodová, Markéta
Názory obyvatel na rozdělení Československa.
[Public opinion on the break-up of Czechoslovakia.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PO91203)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: break-up of Czechoslovakia * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0321684 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
[Citizens about the Presidency to the European Union.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm90209)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: presidency * European Union
http://www.cvvm.cas.cz
0322460 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
[Citizens about the Presidency to the European Union.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90309)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the Presidency to the European Union * public opinion * February
http://www.cvvm.cas.cz
0323232 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
[Citizens about the Presidency to the European Union.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90406)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the Presidency to the European Union * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0323691 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
[Citizens about the Presidency to the European Union.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90427)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the Presidency to the European Union * public opinion * April
http://www.cvvm.cas.cz
0325628 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
[Citizens about the presidency to the European Union.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90527)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: the presidency to the European Union * Czech * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0326909 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Škodová, Markéta
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
[Citizens about the presidency to the European Union.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90708)
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Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: presidency * European Union * June
http://www.cvvm.cas.cz
0321689 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Občané o ústavních pravomocích prezidenta a způsobu jeho volby.
[Public about presidential competencies and a type of presidential election.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zpávy CVVM, pi90213b)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: presidential competencies * type of presidential election
http://www.cvvm.cas.cz
0329925 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Škodová, Markéta
Okolnosti ovlivňující dosažení vzdělání.
[What is educational background influenced by?.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Or90930)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: education * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0325761 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Veřejné mínění o interrupci a eutanazii.
[Public opinion about foeticide and euthanasia.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV90601)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * foeticide * euthanasia
http://www.cvvm.cas.cz
0324132 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Vliv médií na rozhodování politiků.
[Influence of mass Media upon Decisions of Politicians.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD90511)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: mass media * politicians
http://www.cvvm.cas.cz
0320932 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Škodová, Markéta
Vztah Čechů k vybraným národnostem.
[Public relationship to other nationalities.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Ov90123)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public relationship
http://www.cvvm.cas.cz
0322248 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Tabery, Paulína
Finanční krize očima české veřejnosti.
[Public Opinion on Financial Crisis.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV90920)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: financial crisis * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0326778 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Tabery, Paulína
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Hodnocení činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.
[Public Opinion on Activities of Various Institutions Concerning Environmental Issues.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OE90707)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: environmental issues * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0322246 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Tabery, Paulína
Hodnocení hospodářské úrovně ČR a vybraných zemí.
[Evaluation of the Economic Level of the Czech Republic and Other Countries.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EV90226)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: economic level * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0334510 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Tabery, Paulína
Hodnocení výdajů státu v různých oblastech sociální politiky.
[Czech Public Opinion on Government Spending on Social Policy.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ES91221a)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social policy * unemployment * thealth care
http://www.cvvm.cas.cz
0324796 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Tabery, Paulína
Mínění veřejnosti o vlivu vybraných institucí a skupin obyvatel na rozhodování politiků.
[Public Opinion on Factors Influencing a Decision-making Process.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD90518)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: decision-making process * influence of factors
http://www.cvvm.cas.cz
0324809 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Tabery, Paulína
Názory české veřejnosti na cizince v České republice.
[Czech Public Opinion on Foreigners Living in the Czech Republic.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV90518)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * foreigners living in the Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0330246 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Tabery, Paulína
Názory české veřejnosti na úroveň výuky na školách.
[Czechs and their opinion on quality of school education.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Or91006)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: school education * quality * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0334524 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Tabery, Paulína
Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice.
[Czech Public Opinion on Family Policy.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es91221b)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: family policy * instruments of the family policy * families with small children
http://www.cvvm.cas.cz
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0324991 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Tabery, Paulína
Občané o členství České republiky v Evropské unii.
[Public Opinion on Membership of the Czech Republic in European Union.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90521a)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: membership of CR * European Union * April
http://www.cvvm.cas.cz
0321686 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Tabery, Paulína
Občané o Lisabonské smlouvě.
[Public Opinion on the Treaty of Lisbon.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm90211)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Treaty of Lisbon * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0323233 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Tabery, Paulína
Občané o předsednictví ČR v Radě Evropské unie.
[Czech Public Opinion on the Treaty of Lisbon.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90407)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Treaty of Lisbon * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0324811 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Tabery, Paulína
Občané o vybraných mezinárodních organizacích a institucích.
[Public Opinion on International Organizations.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90518)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Public opinion * The International Organizations
http://www.cvvm.cas.cz
0332190 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Tabery, Paulína
Obyvatelé ČR a Lisabonská smlouva v říjnu 2009.
[Czech Public Opinion on the Treaty of Lisbon in October 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm91120)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Treaty of Lisbon * public opinion * October
http://www.cvvm.cas.cz
0326775 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Tabery, Paulína
Postoje české veřejnosti k právům homosexuálních párů.
[Public Opinion on Rights of Homosexual Couples.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV90707)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: homosexual couples * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0324994 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Tabery, Paulína
Postoje k hodnotám uplatňovaným v Evropské unii.
[Public Attitudes to Values Applied in European Union.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90521b)

188

Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: European Union * public attitudes
http://www.cvvm.cas.cz
0331430 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Tabery, Paulína
Srovnání dnešního života a života před listopadem 1989.
[The Comparison of Present Situation and Situation before November 1989.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD91103b)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: situation before November 1989 * comparison * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0320938 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Bezpečnostní rizika pro ČR z pohledu veřejného mínění.
[Security Risks for the Czech Republic in the Public Opinion View.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Po90129)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: security risks * Czech Republic * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0324134 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Dopady členství v Evropské unii na ČR.
[The impacts of EU membership on the Czech Republic.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PM90511)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: effects of membership * Czech Republic * European Union
http://www.cvvm.cas.cz
0321690 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Ekonomická situace domácnosti.
[The economic situation of households.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zpávy CVVM, ev90216)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: economic situation * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0326307 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Globální ekologické problémy očima české veřejnosti.
[Czech public on global environmental problems.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OE90619b)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: global environmental problems * Public Opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0322245 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Hodnocení stavu vybraných oblastí veřejného života a očekávaný vývoj v roce 2009.
[Evaluation of the situation in some areas of public life and expected development of these areas in
the year 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PS90305)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: basic satisfaction * chosen areas of public life * December 2008, January 2009 and
February 2009
http://www.cvvm.cas.cz
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0334539 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Hodnocení stavu vybraných oblastí veřejného života v roce 2009.
[Evaluation of the situation in some areas of public life in 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ps91229)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public life * satisfaction
http://www.cvvm.cas.cz
0326306 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště.
[Czechs and their satisfaction with environmental conditions.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OE90619a)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: environmental conditions * public opinion
http://www.cvvm.cas.cz
0324798 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Hodnocení vybraných sociálních podmínek v ČR.
[The evaluation of some social conditions in the CR.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EU90515)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social condition * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0331435 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Hodnocení změny politického režimu.
[The change of former political regime.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PD91103c)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: change * public opinion * political regime
http://www.cvvm.cas.cz
0325630 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal - Semotánová, Adéla
Hodnocení životních podmínek v místě bydliště.
[Satisfaction with conditions of living at the place of residence.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OR90526)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Satisfaction * living at the place of residence
http://www.cvvm.cas.cz
0323625 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Jak jsme na tom s tolerancí?.
[What about Czechs and toleration?.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV90422)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public tolerance * groups of people
http://www.cvvm.cas.cz
0323235 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Kdo je to cizinec?.
[Who is a foreigner?.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV90410b)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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Klíčová slova: public attitudes to foreigners
http://www.cvvm.cas.cz
0323047 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Kdy by měl politik odstoupit ze své funkce?.
[When should politicians abdicate?.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PS90401)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: political life * resignation of a politician
http://www.cvvm.cas.cz
0321683 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Konflikt v Gaze.
[The Gaza Conflict.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zpávy CVVM, pm90206)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: conflict * Palestinians * Israel
http://www.cvvm.cas.cz
0323234 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Měla by ČR přijímat uprchlíky?.
[Czech Public's Attitudes to Foreigners.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV90410a)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: foreigners * public opinion * living in the Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0322752 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
Možnosti občanů ovlivňovat veřejné dění.
[The influence of the public on politics.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pd90320)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: influence of the public on politics
http://www.cvvm.cas.cz
0329921 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Názory na financování vědy a výzkumu v České republice.
[Public opinion on financing Czech science.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Or90923c)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * Czech science
http://www.cvvm.cas.cz
0327478 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Názory veřejnosti na nezaměstnanost.
[Satisfaction with conditions of some areas of public life.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PS90721)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: areas of public life * public attitude
http://www.cvvm.cas.cz
0327482 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Názory veřejnosti na nezaměstnanost.
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[Czechs about unemployment.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, EU90721)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: unemployment * public opinion * June
http://www.cvvm.cas.cz
0331437 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Politická orientace občanů.
[Popularity of chosen political ideologies.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PO91105)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: political ideologies * public
http://www.cvvm.cas.cz
0330733 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Postoj veřejnosti k extremistickým stranám.
[Public opinion on extremist political parties.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PV91016)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * extremist parties * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0326107 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek.
[Public opinion on the consumption of addictive substances.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OB90608)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: public opinion * drugs * coffee, tobacco, marihuana etc.
http://www.cvvm.cas.cz
0320937 - SOU-Z 2009 CZ cze V
Veselský, Michal
S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?.
[The expectations of Czech citizens towards the future.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Ov90126)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: expectations * Czech citizens
http://www.cvvm.cas.cz
0332975 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Veselský, Michal
Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR.
[Relationships and Feelings of the National Pride of the Czech Republic.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OV91201)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: relationships * national pride * Octover survey
http://www.cvvm.cas.cz
0334043 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Vinopal, Jiří
Konzumace piva v České republice v roce 2009.
[The Beer Consumption in the Czech Republic in 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OR91216a)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: project Pubs and Beer in Czech Society * beer consumption
http://www.cvvm.cas.cz
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0334044 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Vinopal, Jiří
Některé aspekty výběru piva českými konzumenty v roce 2009.
[Some Aspects of Beer Choice of Czech Consumers in 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OR91216b)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: aspects of beer choice * position of non-alcoholic beer
http://www.cvvm.cas.cz
0329923 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Vinopal, Jiří
Obraz Akademie věd ČR a názory na její financování.
[The image of Academy of Sciences of the Czech Republic and opinions to its funding.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 12 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Or90923d)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: image * Academy of Sciences
http://www.cvvm.cas.cz
0334047 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Vinopal, Jiří
Pivní kultura v České republice podle hodnocení veřejnosti v roce 2009.
[Evaluation of the Beer Culture in the Czech Republic in 2009.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OR91216c)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: beer culture * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
0329917 - SOU-Z 2010 CZ cze V
Vinopal, Jiří
Věda, výzkum a jejich financování pohledem české veřejnosti.
[Science, research and their funding in the view of Czech public.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, OR90923a)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: science * research * Czech Republic
http://www.cvvm.cas.cz
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Články v novinách – not RIV – 49
0327081 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Basl, Josef
Širší kontext sociologické vědy.
[Broader context of sociology.]
Socioweb. Roč. 7, č. 6 (2009), s. 13-14. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: methodology
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/162_socioweb_06_09.pdf
0327079 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Basl, Josef
Širší souvislosti mezinárodního srovnání výsledků českých žáků v matematice a přírodních vědách.
[International context of Czech pupils` achievement in mathematics and science.]
Socioweb. Roč. 7, č. 6 (2009), s. 11-12. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: education * educational inequallities * TIMSS
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/162_socioweb_06_09.pdf
0337637 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Bayer, Ivo - Šafr, Jiří
Původ nové ekonomické elity po roce 1989.
[Origin of Czech Economic Elite after 1989.]
Socioweb. Roč. 7, č. 6 (2009), s. 6-9. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: economic elites
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/167_socioweb_06_09.pdf
0334368 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Bernard, Josef
Aktéři lokálního rozvoje a jejich vzájemná spolupráce.
[Local development actors and their mutual cooperation.]
Socioweb. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 8-10. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: local development * urban sociology * social networks
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=379&lst=106
0322115 - SOU-Z 2009 CZ cze N
Čermák, Daniel
Čtenost Sociowebu v roce 2008.
[Socioweb Readers in 2008.]
Socioweb. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 16-18. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: statistics
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/163_SOCIOweb_02_2009.pdf
0337324 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Čížek, Tomáš
Postoje k cizincům na trhu práce očima sociologického výzkumu.
[Attitudes toward foreigners in the labor market through the eyes of sociological research.]
Socioweb. Roč. 7, č. 12 (2009), s. 4-6. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505

194

Klíčová slova: migration * labour market * public opinion
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/173_soc.web._12_09.pdf
0334114 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Dudová, Radka
Kdo má právo na interrupci? Umělé ukončení těhotenství a cizinky v ČR.
Socioweb. Roč. 7, č. 11 (2009), s. 1-3. ISSN 1214-1720
Grant: Evropská komise(XE) 028746-2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=322&lst=120
0329906 - SOU-Z 2010 CZ eng N
Chaloupková, Jana
Is Your Life Best Explained by One or Many Events? The Sociological Analysis of Family Trajectories.
[Jak zkoumat životní dráhu jako sekvenci událostí? Sociologická analýza rodinných drah.]
Socioweb. Roč. 7, č. 7-8 (2009), s. 2-5. ISSN 1214-1720
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: life course * family trajectories * sequence analysis
http://www.socioweb.cz
0335161 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Kolářová, Marta
Alternativní globální arény: srovnání zapatistického Encuentra a Světového sociálního fóra.
[Alternative global arenas: comparison of Zapatista´s Encuentro and the World Social Forum.]
Socioweb. Roč. 7, č. 9 (2009), s. 6-7. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social movements * politics * inequalities
http://www.socioweb.cz
0329894 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Kolářová, Marta
Jak zkoumat globalizovanou kulturu?.
[How the globalized culture should be studied?.]
Socioweb. Roč. 7, č. 9 (2009), s. 1-3. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: globalization * culture * anthropology
http://www.socioweb.cz
0329895 - SOU-Z 2010 CZ eng N
Kolářová, Marta
Making Necessity a Virtue: The Czech Alter-Globalization Movement’s Strategy of Making S26 a
Success.
[Znouzectnost: Strategie, jak české alterglobalizační hnutí udělalo z S26 úspěch.]
Socioweb. Roč. 7, č. 7-8 (2009), s. 12-15. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: globalization * protest * movement
http://www.socioweb.cz
0329896 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Kolářová, Marta
Sexualita v médiích: queer je stále divné?.
[Sexuality in media: is queer still queer/strange?.]
Socioweb. Roč. 7, č. 5 (2009), s. 3-5. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sexuality * media * queer
http://www.socioweb.cz
0329890 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Konečný, Tomáš - Basl, Josef - Mysliveček, Jan
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Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení.
[The Role of Different Models of Entrance Exams in Transition between Secondary and Tertiary
Education.]
Socioweb. Roč. 7, č. 6 (2009), s. 1-3. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/08/0109; GA MŠk LC542
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505; CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: entrance exams * inequality * access to tertiary education
0336318 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Lebeda, Tomáš
Preferování kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny.
[Preferential votes in elections to the Chamber of Deputies.]
Socioweb. Roč. 2009, č. 1 (2009), s. 3-5. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: preferential votes * voting behaviour * Czech Republic
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/162_socioweb_01_09.pdf
0336319 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Lebeda, Tomáš
Překvapení podzimních voleb.
[Surprise of Autumn Elections.]
Socioweb. Roč. 2009, č. 1 (2009), s. 7-8. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Senate * regional assemblies * elections
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/162_socioweb_01_09.pdf
0336317 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Lebeda, Tomáš
Uzavírací klauzule a voličské rozhodování.
[Legal Threshold and Voting Behaviour.]
Socioweb. Roč. 2009, č. 1 (2009), s. 1-3. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: legal threshold * voting behaviour * Czech Republic
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/162_socioweb_01_09.pdf
0337341 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Leontiyeva, Yana
Imigranti v ČR - jsou přínosem nebo zátěží?.
[Immigrants in the Czech Republic – benefits or burden?.]
Socioweb. Roč. 7, č. 12 (2009), s. 7-11. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: Czech Republic * immigration impact * public opinion
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/173_soc.web._12_09.pdf
0337154 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Leontiyeva, Yana - Vávra, Martin
Postoje k multikulturnímu soužití a kulturnímu přizpůsobení cizinců.
[Attitudes towards multicultural co-existence and cultural adaptation of immigrants.]
Socioweb. Roč. 7, č. 12 (2009), s. 11-13. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: migration * multiculturalism * public opinion
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/173_soc.web._12_09.pdf
0331363 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Linek, Lukáš - Bernardyová, Alžběta
Kdo jsou čeští poslanci? Socio-demografická struktura poslanců Parlamentu ČR.
[Who are Czech MPs? Socio-demographic structure of the members of the Chamber of the Deputies
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of the Parliament of the Czech Republic.]
Socioweb. Roč. 7, č. 10 (2009), s. 8-9. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliament * politics
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/171_sw%2010.pdf
0331326 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Linek, Lukáš - Mansfeldová, Zdenka
Legislativní proces v parlamentu.
[Legislative process in the Parliament.]
Socioweb. Roč. 7, č. 10 (2009), s. 4-5. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliament * politics
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/171_sw%2010.pdf
0334122 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Lux, Martin
Reakce komerční bytové výstavby v Praze na poptávku po bydlení.
[The reaction of housing development in Prague on changes in housing demand.]
Socioweb. Roč. 7, č. 4 (2009), s. 2-4. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/09/1915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: housing * economics * transformation
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/165_socioweb_04_09.pdf
0329892 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Matějů, Petr - Konečný, Tomáš - Weidnerová, S.
Hlavní výsledky ze srovnávací analýzy financování studia na VŠ a vývoje nerovností v šancích na
dosažení VŠ vzdělání v České republice a v Nizozemsku.
[Major results of a comparative study on student finance in higher education and the developments
in the access to tertiary education: A comparison of the Czech Republic and Netherlands.]
Socioweb. Roč. 7, č. 6 (2009), s. 3-4. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: family * transformation * educational inequalities * education
0330073 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Mikeszová, Martina
Finanční (ne)dostupnost vlastnického bydlení v ČR.
[(Un)affordability of ownership housing in the Czech Republic.]
Socioweb. Roč. 7, č. 4 (2009), s. 5-6. ISSN 1214-1720
Grant: GA MMR WD-05-07-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: region * methodology * housing
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/165_socioweb_04_09.pdf
0334117 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Pulkrábková, Kateřina
Rámování reprezentace romských žen v české společnosti.
[Frame of representation of Roma women in the Czech society.]
Socioweb. Roč. 7, č. 11 (2009), s. 3-5. ISSN 1214-1720
Grant: Evropská komise(XE) 028746-2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender * civic society * minority
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=322&lst=120
0331359 - SOU-Z 2010 CZ cze N
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Rakušanová Guasti, Petra
Konceptuální zarámování reprezentace.
[Conceptual Framework of Representation.]
Socioweb. Roč. 7, č. 10 (2009), s. 2-3. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliament * politics
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/171_sw%2010.pdf
0331360 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Rakušanová Guasti, Petra
Role poslance a její percepce.
[The role of the MPs and its perception.]
Socioweb. Roč. 7, č. 10 (2009), s. 9-11. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliament * politics
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/171_sw%2010.pdf
0338545 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Sedláčková, Markéta - Šafr, Jiří - Häuberer, Julia
Zdroje sociální důvěry v české společnosti.
[Origins of social trust in the Czech society.]
Socioweb. Roč. 7, č. 5 (2009), s. 8-10. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: generalized social trust * theory of social trust origin * postcommunist transformation
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/166_socioweb_05_09.pdf
0330492 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Simonová, Natalie - Soukup, Petr
Determinanty přechodu na vysokou školu v České republice.
[Determinants of transition to university in the Czech Republic.]
Socioweb. Roč. 7, č. 6 (2009), s. 4-7. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: secondary education * social background * educational inequality
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/162_socioweb_06_09.pdf
0332821 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Simonová, Natalie
Odpověď v anketě na téma Jak řešíte jako rodič nebo by měla společnost řešit to, aby se z dítěte
nestal nepřiměřený konzument alkoholu?.
[Answer in inquiry As a parent, how do you prevent or a society should prevent children from
becoming an excessive alcohol consumers?.]
Respekt. Roč. 20, č. 48 (2009), s. 6-6. ISSN 0862-6545
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: teenagers * alcohol * prevention
0333205 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Simonová, Natalie
S Natalií Simonovou o investicích do vzdělání dětí.
[With Natalie Simonova about investments to childrens´ education.]
Respekt. Roč. 20, - (2009), s. 1-18. ISSN 1801-1446
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: education * inequality * investments to education
http://respekt.ihned.cz/rozhovory/c1-38980930-s-natalii-simonovou-o-investicich-do-vzdelani-deti
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0330491 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Simonová, Natalie
Vzdělávací systém – pro někoho akcelerátor, pro někoho brzda (editorial).
[Educational system – accelerator for someone, brake for the other (editorial).]
Socioweb. Roč. 7, č. 6 (2009), s. 1-1. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: educational system * educational inequality
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/162_socioweb_06_09.pdf
0330822 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Sládek, Jan
Jak vidí cohousing sociolog Jan Sládek.
[Cohousing as seen by sociologist Jan Sládek.]
Finanční noviny.cz. -, - (2009), s. 1. ISSN 1213-4996
Grant: GA ČR GA403/09/1915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: cohousing * sociology * community
http://www.financninoviny.cz/zpravy/jak-vidi-cohousing-sociolog-jansladek/390138&id_seznam=5288
0330820 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Sládek, Jan
Manuel Castells – soudobý klasik.
[Manuel Castells – a classical contemporary author.]
Socioweb. Roč. 7, č. 4 (2009), s. 11-12. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/09/1915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: methodology * theory * city
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/165_socioweb_04_09.pdf
0321040 - SOU-Z 2009 CZ cze N
Stachová, Jana
Participace a spolupráce v malých městech České republiky na příkladu komunitního plánování
sociálních služeb.
[Participation and cooperation in small towns of the Czech Republic, an example of community
planning of social services.]
Socioweb. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 9-10. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk 2D06006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: small towns * civic participation * cooperation
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/163_socioweb_02_09.pdf
0335489 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Straková, Jana
Děti, média, škola.
[Children, media and school.]
Kritické listy. Roč. 59, č. 35 (2009), s. 4-5. ISSN 1214-5823
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: children * media * school
0330067 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Sunega, Petr
Teorie hospodářských cyklů a trh s bydlením.
[Theory of business cycles and housing market.]
Socioweb. Roč. 7, č. 4 (2009), s. 12-14. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/09/1915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: economics * theory * housing
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http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/165_socioweb_04_09.pdf
0338546 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Šafr, Jiří
Multidimenzionální status a jeho inkonzistence v období 1993–2006.
[Multidimensional status and its inconsistency in 1993–2006.]
Socioweb. Roč. 7, č. 6 (2009), s. 9-10. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA403/08/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: socioeconomic status * status inconsistency * social stratification
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/167_socioweb_06_09.pdf
0329897 - SOU-Z 2010 CZ eng N
Špaček, Ondřej
Sense of Space and Perceptions of Place: Resident’s Attitudes to their Neighbourhood in Prague.
[Vnímání prostoru a místa: postoje obyvatel Prahy ke své čtvrti.]
Socioweb. Roč. 7, č. 7-8 (2009), s. 8-10. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: city * housing
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/168_Socioweb_English_Edition_07_2009_final_v
4.pdf
0331362 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Špicarová Stašková, Barbora - Mansfeldová, Zdenka
Parlament a vláda.
[Parliament and goverment.]
Socioweb. Roč. 7, č. 10 (2009), s. 6-7. ISSN 1214-1720
Grant: GA ČR GA407/07/1395
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: parliament * politics
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/171_sw%2010.pdf
0331883 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Tabery, Paulína
Nastolování agendy a proces rámování.
[Agenda-setting and framing.]
Socioweb. Roč. 7, č. 3 (2009), s. 1-3. ISSN 1214-1720
Grant: GA AV ČR IAA700280702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: media * public sphere * politics
http://www.socioweb.cz/index.php
0334038 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Uhde, Zuzana
Instituce služebné jako feministická dystopie.
[The Institution of Maid as a Feminist Dystopia.]
Socioweb. Roč. 7, č. 11 (2009), s. 8-10. ISSN 1214-1720
Grant: Evropská komise(XE) 028746-2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: feminism * distopia
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=322&lst=120
0337149 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Vávra, Martin
"Když můžeš dělat, co se ti líbí, je to ideální situace": Socializace médii na příkladu rubriky "Láska,
sex a trápení" v časopise Bravo.
["When you can do what you want to do, it´s ideal situation": Socialization through media explained
on example of "Love, sex and troubles" section in Bravo journal.]
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Socioweb. Roč. 7, č. 5 (2009), s. 1-3. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: mass media * sexuality
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/166_socioweb_05_09.pdf
0337147 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Vávra, Martin
Říkají respondenti ve výzkumech pravdu?.
[Are respondents in surveys trustable?.]
Socioweb. Roč. 7, č. 12 (2009), s. 2-3. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: theory * public opinion
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/173_soc.web._12_09.pdf
0337148 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Vávra, Martin
Sympatie k národům a národnostem.
[Sympathies towards nations and its members.]
Socioweb. Roč. 7, č. 12 (2009), s. 3-4. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk LA09010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: minority * migration * public opinion
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/173_soc.web._12_09.pdf
0334277 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Vinopal, Jiří
Co je „naše společnost“?.
[What is „our society“?.]
Socioweb. Roč. 7, č. 3 (2009), s. 6-8. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: methodology * our society * survey * survey questionnnaire
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/164_socioweb_03_09.pdf
0326321 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Vlachová, Klára - Lebeda, Tomáš
Formy a typy nevolební politické participace v Evropě.
[Forms and types of non-electoral participation in Europe.]
Socioweb. Roč. 7, č. 1 (2009), s. 8-10. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: active-conventional participation * passive participation * active-protest participation
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/162_socioweb_01_09.pdf
0326317 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Vlachová, Klára - Řeháková, Blanka
Třída, zaměstnanecký sektor a volební chování v ČR.
[Class, employment sector, and voting behaviour in the CR.]
Socioweb. Roč. 7, č. 1 (2009), s. 5-7. ISSN 1214-1720
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: social class * voting behaviour * employment sector
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/162_socioweb_01_09.pdf
0334845 - SOU-Z 2010 CZ eng N
Vohlídalová, Marta
Breaking Up is Hard to Do… Why do long-term couples decide to break-up?.
Socioweb. Roč. 7, 7-8 (2009), s. 5-7. ISSN 1214-1720
Grant: GA UK(CZ) 9864/2009
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
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Klíčová slova: family * divorces * unmarried cohabitation break-ups
http://www.socioweb.cz
0330825 - SOU-Z 2010 CZ cze N
Vojtíšková, Kateřina
Kontroverze v diskuzi o standardu učitele/učitelky.
[Controversy in the discussion about Professional Standards for Teachers.]
Socioweb. Roč. 7, č. 5 (2009), s. 5-7. ISSN 1214-1720
Grant: GA MŠk 2D06014
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: educational policy * family * values
http://www.socioweb.cz
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Překlad – RIV – 1
0334374 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze T
Skovajsa, Marek
Sharon Marcus. Genealogie manželství.
[Sharon Marcus. The Genealogy of Marriage.]
[Marcus, S.: „The Genealogy of Marriage.“ Pp. 193-226 in Sharon Marcus. Between Women.
Princeton, N.J.: Princeton University Press]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč.
45, č. 4 (2009), s. 671-706. ISSN 0038-0288
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: lesbian history * historical sociology of marriage * single-sex marriage
Výsledek v RIV
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Disertace – not RIV– 3
0335561 - SOU-Z 2010 CZ cze D
Hašková, Hana
Fenomén bezdětnosti v české společnosti v kontextu společenských změn.
[The Phenomenon of Childlessness in the Czech Society in Context of Social Changes.]
FSV UK. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 204 s.
Grant: GA AV ČR KJB7028402
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: childlessness * postponement of childbearing * reproductive behavior
0334028 - SOU-Z 2010 CZ cze D
Lux, Martin
Bytová politika, vývoj finanční dostupnosti bydlení a migrace za pracovními příležitostmi (19902005).
[Housing policy, financial affordability of housing and labour migration.]
Fakulta sociálních věd UK. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 213 s.
Grant: GA ČR GA403/09/1915
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: housing policy * labour migration * housing affordability
0338554 - SOU-Z 2010 CZ cze D
Sedláčková, Markéta
Role důvěry v demokratickém systému / Le rôle de la confiance dans le système démocratique.
[Role of Trust in a Democratic System.]
Katedra sociologie FF UK. - Praha, 2009. 200 s.
Grant: GA MŠk 2D06014
Klíčová slova: trust * democracy * postcommunism
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Ostatní výsledky – not RIV – 3
0334260 - NHU-N 2010 CZ cze O
Basl, Josef - Münich, Daniel - Sidorkin, O.
Publikační výsledky české sociologie v odborných časopisech v posledních deseti letech.
[Publication productivity of Czech sociology in scientific journals within the last decade.]
2009
Grant: GA MŠk LC542
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503; CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: sociology * impact factor of journals * citations
0327502 - SOU-Z 2010 CZ cze O
Křížková, Alena (ed.)
Editorství - Monotematické číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review 45 (1): 5-232.
ISSN: 0038-0288.
[Editing - Thematic Issue of Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (1): 5-232. ISSN:
0038-0288.]
2009
Grant: GA AV ČR 1QS700280503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: gender * care
0330441 - SOU-Z 2010 CZ eng O
Vojtková, Michaela - Lux, Martin
Changing Housing Markets: Integration and Segmentation: book of abstract.
[Měnící se trhy s bydlením: integrace a segmentace.]
2009
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Klíčová slova: housing * finance * market
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Anotace publikací vydaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v roce 2009
A I Monografie

Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change
Hana Hašková and Zuzana Uhde (eds.)
Kritická pozornost, kterou feministické badatelky
věnovaly

konceptu

občanství,

zásadním

způsobem přispěla k současnému chápání tohoto
pojmu a proměně politické imaginace, která jej
doprovází.

Autorky

knihy

navazují

na

feministické diskuse ohledně pojetí občanství a
zkoumají institucionální kontext, ideologie a
praktiky, které utvářely příležitosti a bariéry
plnohodnotného

občanství

žen

z odlišných

socioekonomických, etnických a národnostních
skupin v komunistickém a postkomunistickém
kontextu a konkrétně v České republice v období
po 2. světové válce.
Autorky v knize problematizují statický popis
postavení

žen

v komunistických

a

genderových

společnostech

vztahů

střední

a

východní Evropy a poukazují na odlišné diskursy a
institucionální kontext obklopující vztahy práce a
péče a na odlišnosti v každodenních pracovních a
pečovatelských praktikách v průběhu čtyřiceti let
trvání

komunistického

režimu.

Jednotlivé

kapitoly rozlišují období před i po roce 1989,
která byla charakteristická odlišnými vzorci
participace žen na trhu práce, institucionálním rámováním kombinace práce a rodiny a politik péče,
odlišným postavením sólo rodičů, romských rodin a cizinců. Autorky knihy na tyto procesy nahlížejí
optikou kontinuity diskursů, praktik a institucí před a po roce 1989, což jim umožňuje doložit, jak
složité jsou procesy kulturní a institucionální změny navzdory podstatné proměně společenského a
ekonomického systému.

Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009, 245 s., ISBN 978-80-7330-150-7
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Místní společenství Orlicka
Zdenka Vajdová (ed.)
Cílem publikace je představení regionu Orlicko
ve vědecko-výzkumných pracích několika týmů,
které se podílejí na řešení projektu Rozvojové
zájmy pohraničí. Region Orlicko je v projektu
případovým územím pohraničí. Geograficky a
společensky je region Orlicka vymezen obcemi
Sdružení obcí Orlicko v Pardubickém kraji, v
okrese Ústí nad Orlicí. Region je představen v
několika

vzájemně

provázaných

aspektech.

Každý obor – historie, geonika, ekonomika a
sociologie – svými metodami vytváří obraz
Orlicka v širších souvislostech času a prostoru.
Vnímání pohraničí skupinami české populace v
současnosti kontrastuje s pohraničím 50. let 20.
století, kdy procesy kolektivizace zemědělství
zanechávaly v osidlovaném a doosidlovaném
území

důsledky

Ekonomika,

patrné

v

demografie,

regionu

dodnes.

geografie

regionu

popsané veřejně dostupnými současnými daty
vytvářejí obrys soudobé situace Orlicka jako
pohraničního regionu s jeho problémy periferie.
Rozvojové příležitosti jsou dosud spatřovány
v rozvoji turistiky. Sociologická šetření v regionu přinesla poznatky o heterogenitě Orlicka a
významu symptomu outsidera v území. Významné jsou diference mezi venkovskými a městskými
oblastmi na jedné straně a mezi Králickem a ostatním Orlickem na druhé straně.
Praha Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009, 139 s., ISBN 978-80-7330-170-5
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Postoje k imigrantům
Yana Leontiyeva, Martin Vávra (eds.)

Tato práce je věnována velmi aktuálnímu
tématu – postojům české veřejnosti k cizincům,
imigrantům, cizím národům a lidem jiných
národností žijícím v této zemi. Podíl imigrantů v
České

republice

je

sice

stále

ještě

pod

průměrem „západních zemí“, ale od roku 1989
velmi intenzivně narůstá. Nezdá se, že by se
tento rostoucí trend měl v nějaké krátko- či
střednědobé perspektivě změnit. Naopak vše
nasvědčuje

tomu,

že

nárůst

přeshraniční

migrace a komunikace a z nich vyplývající
míšení kultur podle všeho již neodmyslitelně
patří k současnému světu a v tomto smyslu je
soužití s „jinými“ i naším osudem. Tento fakt
sám o sobě ale nijak nezaručuje, že takové
soužití bude poklidné. Nejde totiž jen (a možná
ani ne v první řadě) o nějaké objektivní
podmínky takového soužití (regulace trhu práce
a jiné legislativní opatření týkající se pobytu
cizinců), ale také o to, jak „domácí“, majoritní
obyvatelstvo vnímá tyto cizince. Právě proto je
téma postojů vůči imigrantům velmi aktuální
(jak pro vědecký výzkum, tak i pro veřejný diskurz), a právě proto je mu věnovaná tato přehledová
publikace.
Kniha je založena na sekundární analýze dat z kvantitativních reprezentativních sociologických
výzkumů – jednak těch omezených na Českou republiku, ale také z výzkumů mezinárodních.
Charakter této knihy těsně souvisí s odborným zaměřením autorského kolektivu. Všichni autoři totiž
pochází z týmu Sociologického datového archivu (SDA) a náplní jejich práce je kromě jiného
management a archivace dat ze sociologických šetření a v neposlední radě podpora jejich
sekundárního

využití.

Vzhledem

k enormním

nákladům

na

provedení

sociologického

reprezentativního šetření pro celou českou společnost a také vzhledem k tomu, že výzkumné týmy,
které tyto výzkumy provádějí, dokáží většinou samy využít jen malou část informace, která je ve
výzkumech obsažena, je sekundární analýza již existujících dat téměř ideální cestou.
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Mass and Elite Attitudes duting the Prague Spring Era: Importance and Legacy [Masové postoje a
postoje elit během Pražského jara: význam a dědictví]
Pat Lyons
Tato monografie zkoumá mínění veřejnosti a
elit vztahující se k událostem Pražského jara
1968 v Československu. Výzkum je založen na
analýze unikátního souboru agregovaných a
individuálních

dat

z

průzkumů

veřejného

mínění. Veřejné mínění je zkoumáno za použití
čtyř zdrojů.
Za

prvé,

agregované

názorové

statistiky

pocházejí ze souvislé řady více než třiceti
masových

šetření,

z

nichž

mnohá

byla

provedena Ústavem pro výzkum veřejného
mínění (ÚVVM). Tato agregovaná data usnadňují
srovnání mínění napříč podskupinami (věk,
pohlaví, vzdělání, zaměstnání, místo pobytu) a
příslušností k politickým stranám (KSČ/KSS, ČSL
a ČSS). Za druhé, představy mladých občanů o
budoucnosti
nadnárodním

jsou

zkoumány

výzkumu

v

jedinečném

provedeném

v

Československu v červnu 1967 těsně před
vypuknutím Pražského jara. Data z tohoto
individuálního

průzkumu

dovolují

zkoumat

důležité otázky predispozice československého
obyvatelstva k přijetí reforem Pražského jara
skrze srovnání s respondenty v ostatních komunistických zemích a liberálních demokraciích. Za třetí,
jediné národní reprezentativní šetření politických postojů uskutečněné v květnu 1968 umožňuje
průzkum klíčových rysů občanství a zastupitelské demokracie během reformního procesu.
Replikované šetření využívající mnoha původních otázek bylo provedeno v květnu 2008, a dovoluje
tak prozkoumat názorové rozdíly napříč časovými obdobími. Za čtvrté, názory elit jsou zkoumány
pomocí mimořádného šetření politiků, intelektuálů a zástupců médií, které bylo uskutečněno v první
polovině roku 1969 během posledních fází Pražského jara. Dále jsou využívána agregovaná postojová
data delegátů na sjezdech KSČ, konaných v létě 1968. Hlavním cílem této studie je ukázat potenciál
svědectví masových šetření z let 1967 až 1969, čímž můžeme lépe porozumět období Pražského
jara. Dalšími záměry této práce jsou integrace teorií vztahujících se k Pražskému jaru a veřejné
podpoře navrhovaných reforem a dále srovnání politických postojů vyjádřených jednak českými
občany žijícími v komunistickém režimu roku 1968,
demokratickém

systému

roku

2008.

Toto

srovnání

jednak těmi, kteří žijí v liberálně
napříč

časovými

nedocenitelnou příležitost pro studum stálosti hodnot spojených s demokracií.
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obdobími

poskytuje

Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí
Výzkumná zpráva
Kateřina Šaldová, Barbora Tupá, Marta Vohlídalová
Jedním z hlavních cílů výzkumného projektu
Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza
genderových

bariér

a

rozvoj

talentů

bylo

identifikovat překážky, s nimiž se setkávají
zejména

ženy

v

oblasti

terciárního

a

postgraduálního vzdělávání. Motivací projektu
bylo přispět k odstraňování diskriminace a k
rozvoji talentů ve vědě a výzkumu. Vysoké školy
jsou totiž prostředím, které výrazným způsobem
ovlivňuje

další

studujících,

potenciální

avšak

vědeckou

zdaleka

není

dráhu
prosté

diskriminačních praktik.
O rozsahu výskytu tohoto jevu v ČR jsme dosud
mohli pouze spekulovat. Na skutečnost, že ani v
českém prostředí nejde o výjimečnou záležitost,
poukazovaly
studentek,

zejména
které

se

kauzy
čas

od

obtěžovaných
času

objevují

v médiích, nebo výsledky výzkumu sexuálního
obtěžování v pracovněprávních vztazích. Problém
sexuálního

obtěžování

ve

vysokoškolském

prostředí však dosud zůstával stranou zájmu
výzkumníků a výzkumnic.
Sexuální obtěžování může nabývat mnoha různých forem. Od poznámek a vtipů znevažujících muže
nebo ženy, komentářů týkajících se vzhledu, přes opakovaně odmítaná pozvání na schůzku až po
nejvážnější formy, jakými jsou například vydírání nebo fyzické napadení. Jedno mají ale všechny
tyto formy obtěžování společné – jde o nevítané, nevhodné a urážlivé chování, které je zpravidla
zneužitím nerovného mocenského postavení. Jedním z cílů tohoto projektu je vedle výzkumu a
mapování problematiky sexuálního obtěžování v českém kontextu také přispění k boji proti této
formě diskriminace ve vysokoškolském prostředí. Proto tato výzkumná zpráva nekončí u prezentace
výsledků analýz, ale poznatky z našeho výzkumu se snažíme aplikovat do praxe. Na jejich základě, a
také na základě znalosti opatření pro potírání sexuálního obtěžování, která fungují na zahraničních
univerzitách, jsme se snažily vytvořit sadu doporučení pro vedení vysokých škol, jak s tímto jevem
zacházet.
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B. Sociologické studie
První volby do Senátu. Analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996
Tomáš Lebeda, Klára Vlachová, Blanka Řeháková
První volby do českého Senátu, které se
konaly na podzim roku 1996, byly velmi
specifické.

Dlouhé

čtyři

roky

byla

existence Senátu obsažena v Ústavě ČR,
než byly poprvé do druhé komory českého
parlamentu vypsány volby. Konaly se v
atmosféře,

která

konstituujícímu
nakloněna.

nebyla

Senátu
Část

nově

nijak

politické

se

příznivě
elity

zpochybňovala smysluplnost a potřebnost
Senátu, namísto aby usilovala o naplnění
Ústavy. Tyto politické diskuse formovaly
veřejné mínění a postoj veřejnosti k horní
komoře ještě v před tím, než vůbec
vznikla.
Volby 1996 se poprvé a naposledy konaly
ve všech volebních obvodech na celém
území České republiky v jediném termínu.
Měly za úkol obsadit celou horní komoru, která je od té doby obměňována vždy po třetinách každé
dva roky. Volby 1996 byly také jedinými senátními volbami, které se uskutečnily zcela samostatně,
bez toho, aby s nimi byly spojeny volby do obecních nebo krajských zastupitelstev. Navíc probíhaly
za absence jakékoli zkušenosti jak se Senátem samotným, tak s volbami do této instituce. Voliči
nejenže nevěděli, jak bude Senát pracovat, ale ani co od něj mohou očekávat. Neměli ani zkušenost
se soutěží jednotlivých kandidátů a se specifickým dvoukolovým většinovým systémem.
Právě pro tato specifika se autoři rozhodli podrobit první volby do horní komory samostatné analýze.
Cílem bylo objasnit fungování volebního systému, seznámit čtenáře s profilem kandidátů a
zvolených senátorů, představit hlavní vzorce volebního chování a detailněji rozebrat výsledky voleb
samotných.
Kniha je vystavěna na základě analýz dvou odlišných typů dat – dat o volebním chování konkrétních
individuálních voličů (data z výzkumu typu survey) a dat z oficiálních databází ČSÚ agregovaných za
volební obvody a/nebo za jednotky odlišné regionální struktury (zejména okresy). První datový
soubor Senátní volby 1996 vznikl v roce 1996 z panelového výběrového šetření. Druhý datový soubor
Senátní volby 1996 až 2008 byl vytvořen v rámci projektu podpořeného GA ČR Analýza volebního
chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v letech 1996–2008.
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Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu
ISSP 2008 – Náboženství
Dana Hamplová, Blanka Řeháková
Studie

zpracovává

reprezentativního
religiozity

data

výzkumu

uskutečněného

Mezinárodního

české
v

programu

z
rámci

sociálního

výzkumu ISSP v roce 2008. Práce je svým
zaměřením empirická a kvantitativní a
jejím hlavním cílem je popsat, jak tento
reprezentativní výzkum českou religiozitu
zachycuje. V úvodní části se zabýváme
postavením
společnostech
tradičním

náboženství
a

v

rozlišujeme

a
se

náboženstvím).

věnujeme

institucionalizovanému

mezi

alternativním

(detradicionalizovaným
Poté

moderních

tradičnímu

náboženství

a

analyzujeme, kdo v českém případě patří
do církve a chodí do kostela a jak lidé
tradiční

náboženské

systémy

hodnotí.

Ukazujeme, že pokles počtu členů je
typický pro tradiční denominace s masovým členstvím, zatímco menší církevní uskupení
zaznamenávají poměrně dynamický růst. V dalších částech práce přesouváme naši pozornost od
náboženského chování k tomu, čemu česká populace věří. Dokumentujeme přitom, že v České
republice je masově rozšířena víra v nadpřirozeno, ale že převážná většina společnosti tuto víru
nevnímá jako víru náboženskou.
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Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci – případová studie Prahy
Tomáš Kostelecký, Věra Patočková, Michal Illner
Ve městech, kde jsou rozdíly mezi
„dobrými“

a

„špatnými“

městskými

částmi natolik velké, že to zřetelně
zasahuje

do

fungování

města

jako

jednoho funkčního celku, se sociálně
prostorová

diferenciace

předmětem

zájmu

Předkládaná

studie

města

lokální
se

stává

politiky.

zaměřuje

na

analýzu politik regenerace ve městě
Praha, které slouží jako jeden z případů
sledovaných

v

rámci

rozsáhlého

mezinárodního komparativního průzkumu
politik regenerace v patnácti městech
ležících

v devíti

vyspělého

světa.

různých
Na

zemích

základě

studia

dokumentů a interview s aktéry politik
regenerace na úrovni celého města i ve
dvou vybraných modelových územích jsou
formulovány obecnější závěry ohledně prostorově orientovaných politik regenerace ve městě Praha.
Z výzkumu vyplývá, že město Praha žádnou politiku, která by byla přímo označena jako „politika
regenerace problémových čtvrtí“, nemá. Hlavním důvodem pro absenci takto explicitně
formulované politiky je skutečnost, že v Praze objektivně neexistuje žádná městská část, kterou by
bylo možno jednoznačně označit za „deprivovanou“, v níž se typicky kombinují všechny typy
problémů a působením negativních zpětných vazeb se prohlubují. Jednotlivé politiky regenerace
jsou implicitně přítomny v „resortních“ politikách města a nejsou součástí nějaké teritoriálně
zaměřené politiky města. V praxi je zpravidla odlišována fyzická a sociální regenerace. Politiky
regenerace jsou souborem vzájemně neprovázaných jednotlivých politik, programů a opatření.
Nástroje fyzické regenerace jsou převážně tržně orientované. Nástroje sociální regenerace jsou
převážně orientované na posilování a rozšiřování služeb, které jsou poskytovány obyvatelstvu.
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Genderová segregace českého trhu práce. Kvantitativní a kvalitativní obraz
Alena Křížková, Zdeněk Sloboda
Předložená publikace prezentuje jednak
kvantitativní

pohled

na

problematiku

genderové segregace – obraz statistiky a
jednak kvalitativní obraz mediální reality
práce žen, jak ji zobrazují současné české
seriály. Poukazujeme na rozsah tohoto
problému,

jeho

zobrazování

v

souvislosti

médiích.

a

Ke

jeho

zkoumání

genderové segregace na českém trhu
práce byla využita analýza statistických
dat

o

trhu

práce

pomocí

indexů

segregace, které se běžně využívají v
zahraničí.
dlouhodobě

Tato

analýza

přetrvávající

prokázala
stav

silně

segregovaného českého trhu práce a jen
velmi pozvolné snižování míry segregace.
Téměř polovina zaměstnaných žen je
koncentrována pouze do deseti kategorií
zaměstnání (z celkového počtu 107), u mužů je tato koncentrace o něco málo nižší. Na fakt, že
problém segregace tkví velmi silně v genderových stereotypech, které v naší společnosti stále
významně fungují, jasně ukazují nejčastější zaměstnání českých žen: administrativní pracovnice,
zdravotní sestry, učitelky základních škol, uklízečky a prodavačky a nejčastější zaměstnání českých
mužů: technici, manuální pracovníci jako zámečníci a nástrojáři, opraváři, řidiči a policisté. Ženy
jsou stále považovány především za matky, pečovatelky a bytosti schopné udržovat pořádek, muži
jsou zase viděni jako technicky a manuálně zdatní a přirození ochránci. Propojený genderový systém
prestiže, segregace, mzdových rozdílů mezi muži a ženami a kvality a podmínek zaměstnání, který
funguje v jednotlivých zaměstnáních, stojí v základu genderových nerovností. Tvůrci současných
českých seriálů zobrazují sociální realitu jako silně patriarchální, pracovní role žen spíše okrajově,
jako něco samozřejmého, co však zároveň ženy příliš nezajímá, a úspěšnost žen v práci je
zobrazována spíše jako negativní hodnota.
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Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání
Jana Stachová, Josef Bernard, Daniel Čermák
Jakou roli může hrát sociální kapitál v
teoriích regionálního rozvoje? Jaké jsou
souvislosti sociálního kapitálu v České
republice? Jaký vztah je mezi sociálním
kapitálem

jednotlivců

sociodemografickým,
socioekonomickým

a

jejich

sociokulturním,
a

teritoriálním

zázemím? A jak si stojí české regiony v
úrovni

sociálního kapitálu v kontextu

evropských regionů? To jsou základní
otázky, na které se studie Sociální kapitál
v České republice a v mezinárodním
srovnání v souladu s dílčími cíli projektu
Sociální kapitál jako faktor ovlivňující
regionální disparity a regionální rozvoj
pokouší odpovědět. Výsledky empirické
části projektu ukazují, že je důležité
soustředit se nejen na dosaženou hodnotu
indexu sociálního kapitálu, ale také na rozdíly v rámci jeho jednotlivých dimenzí. Ačkoliv se využitý
souhrnný index sociálního kapitálu ukázal jako vhodný, také podrobnější pohled na jednotlivé
aspekty dimenzí důvěry, sociálních sítí, občanské angažovanosti a sounáležitosti s místem poskytl
zajímavé výsledky. Individuální index sociálního kapitálu podle očekávání souvisí zejména
s ekonomickou situací jednotlivce, ale také s lidským kapitálem a životní zkušeností. Naopak je do
značné míry nezávislý na teritoriálním kontextu v rámci České republiky, reprezentovaným velikostí
obce a regiony NUTS 2. K závěru o relativně homogenní distribuci sociálního kapitálu na českém
území dospívají i výsledky založené na mezinárodních datech. Ve srovnání s Evropou jsou pak české
regiony NUTS 2 v hladině sociálního kapitálu slabě podprůměrné, pokud je ovšem srovnáme pouze s
postkomunistickými zeměmi, jsou naopak výrazně nadprůměrné.
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Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky.
Daniel Čermák (ed.)
Ve studii jsou čtenáři seznámeni s výsledky
výzkumů,

které

problematiku

se

soustředily

participace

občanů

na
na

rozhodování na lokální úrovni a dále na
partnerství

mezi

neziskovými

veřejnou

organizacemi,

správou

a

případně

podnikatelskými subjekty. Cílem autorů
jednotlivých

kapitol

bylo

přispět

k

poznání, jak jsou uplatňovány principy
demokratického spravování společnosti v
České republice.
Většina příspěvků se soustředí na tři
města: Blatnou, Český Krumlov a Velké
Meziříčí, v nichž autorský kolektiv provedl
celou
nejprve

řadu

výzkumů.

seznámeni

potenciálem

lidského

zkoumaných

městech.

Čtenáři
s

budou

rozvojovým

„kapitálu“
Dále

se

ve

autoři

zaměřili na pohled občanů těchto měst na spolupráci s veřejnou správou a na participační aktivitu
občanů. A konečně poslední část příspěvků seznámí čtenáře se zkušenostmi aktérů, kteří se účastnili
projektů, při jejichž tvorbě se uplatňovaly principy participace a partnerství. Jednalo se zejména o
tvorbu a fungování mikroregionů a místních akčních skupin a v neposlední řadě také o komunitní
plánování sociálních služeb.
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Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva
Jana Chaloupková
Tato studie se věnuje analýze pracovních
a rodinných drah mezi 18 a 35 lety v České
republice. Vychází z perspektivy životní
dráhy a představuje nově se rozvíjející
metody

zaměřující

se

na

studium

trajektorií v jejich celku. Využívá metod
analýzy

sekvencí,

které

umožňují

komplexně popsat průběh životní dráhy a
odhalit
Analýza

vzorce

podobných

sekvencí

rovněž

trajektorií.
poskytuje

nástroje pro zkoumání diverzity životních
drah a jejich vývoje v čase. Tato studie
vychází z dat výzkumného šetření ISSP
2002 Rodina a gender role, které bylo v
České

republice

doplněno

o

modul

pracovní a rodinné historie. S použitím
metody optimálního seskupování (optimal
matching) jsou identifikovány typy raných
rodinných a pracovních drah lidí narozených v letech 1919–1967. Analýzy dokumentují, že i ve
starších kohortách můžeme nalézt určitou pluralitu rodinných a profesních startů. Pracovní dráhy se
odlišují věkem nástupu do zaměstnání a délkou studia a v případě žen rovněž délkou přerušení
pracovního zapojení z důvodu péče o děti. Díky prodlužování studia můžeme v nejmladší kohortě
paradoxně zaznamenat snížení variability situací na počátku pracovní dráhy, poté se ale celkově
variabilita pracovních drah zvyšuje.
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Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje
Zdenka Mansfeldová, Lukáš Linek (eds.)
Cílem této studie je zkoumat činnost
českého parlamentu od roku 1992 do
současnosti

a

reprezentativní

naplňování
funkce.

jeho

Vzhledem

k

dominantní pozici Poslanecké sněmovny je
jí věnována větší pozornost než Senátu.
Publikace se nejdříve stručně věnuje
institucionální

architektuře

českého

parlamentu a jeho pozici v politickém
systému země. Následně se pozornost
přesouvá ke zkoumání parlamentu jako
arény soupeření politických stran, které se
v

čase

postupně

organizujícím

principem

parlamentu,
v

zájmů

hlavním
činnosti

prosazování

zprostředkování
rozhodnutí

stávají

a

legislativním

a
tvorby
procesu.

Ukazuje se, že stabilizace stranického
systému probíhala souběžně s procesy stabilizace zastoupení stran v parlamentu a k zakořenění
norem a identity stranictví. Parlament a volby do něj hrály důležitou roli při utváření, krystalizaci a
stabilizaci politických stran a profesionalizaci nových politických elit. Tyto elity jsou povětšinou
muži středního věku s vysokoškolským vzděláním, kteří se dlouhodobě pohybují v politice.
Parlament má v demokracii celou řadu úloh, které jsou definovány většinou ústavami, navazujícími
zákony a neformálními pravidly. Tyto úlohy jsou sice dlouhodobě stabilní, jejich důležitost se však v
čase mění; některé nabývají a jiné ztrácí na váze v souvislosti s měnícími se domácími podmínkami
a mezinárodním prostředím, konkrétně vstupem do Evropské unie. Za nejvýznamnější úlohy jsou
dlouhodobě považovány tvorba legislativy a kontrola vlády. Analýza legislativního procesu ukazuje
rostoucí dominanci vlády v celém procesu, i když zde existuje prostor pro větší roli Senátu (v
případě odlišných většin v obou komorách) či pro individuální – a často obtížně kontrolovatelné –
aktivity poslanců. Dominance vlády souvisí s její rolí v souvislosti se vstupem země do Evropské
unie.
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Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež na příkladu
časopisu Bravo
Ivo Bayer, Jitka Kolářová, Marta Kolářová, Martin Vávra
Předkládaná

studie

zkoumá

obsahy

časopisů pro mladé, zejména z hlediska
zprostředkování
reprodukce

životního

nerovností

a

způsobu,
nabízených

hodnotových orientací. Zaměřuje se na
analýzu dvou nejčtenějších titulů pro
mládež – Bravo a ABC, přičemž těžiště
zkoumání spočívá na sledování prvního
z nich. Autoři používají tři analytické
postupy: kvantitativní analýzu výskytu
slov

kombinovanou

interferenční
analýzu

a

s kvalitativní

analýzou,

diskurzivní

etnografickou

obsahovou

analýzu. Hlavní zjištění spočívají v tom,
že zvláště časopis Bravo zprostředkovává
životní styl zejména v podobě komerční
kultury mládeže (především v módě a
hudbě), klade důraz na zábavu a návody
na to, jak se stát atraktivními. Hlavní hodnoty, které ukazuje, zejména na příbězích mladých
celebrit, jsou úspěch, pracovitost, nezávislost, doplněné přitažlivým vzhledem a tradičními
rodinnými hodnotami. V rubrikách zaměřených na rady čtenářům v oblasti intimních vztahů
prosazuje časopis jako dominantní hodnoty jejich vlastní štěstí, prospěch a vývoj; nejde ovšem o
bezhlavý hédonismus a egoismus, ty jsou omezeny zdravotními ohledy i hledisky morálními. Ale i
zde je kladen poměrně velký důraz na vzhled a atraktivitu jako nutné podmínky pro spokojený život.
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Volby do Senátu 1996 až 2008
Tomáš Lebeda, Karolína Malcová, Tomáš Lacina
Na podzim roku 2008 tomu bylo dvanáct
let, co byli do Senátu Parlamentu České
republiky

zvoleni

první

senátoři.

Vzhledem k dvouletému intervalu, při
kterém se obměňuje vždy jen třetina
členů horní komory, se jednalo o sedmé
řádné volby. Ačkoli existence Senátu sahá
teprve do roku 1996, volby do druhé
komory

jsou

díky

dvouleté

periodě

nejčastěji se konajícími volbami v České
republice. Přesto Senát, jako slabší a u
veřejnosti

méně

populární

komora

českého parlamentu, stál dosud z hlediska
badatelských
výzkum

aktivit

voleb

zaměřených

v ústraní.

Tato

na

kniha

zkoumá volby do Senátu Parlamentu
České

republiky

v období

celé

jeho

dosavadní existence. Hlavním cílem je
analyzovat působení u nás ojedinělého dvoukolového většinového systému na volební proces, popsat
hlavní specifika volební podpory kandidátů jednotlivých stran. Kniha se soustředí i na úspěšnost a
reprezentaci jednotlivých stran, srovnává charakter výsledků voleb do Senátu s výsledky Poslanecké
sněmovny. Dále se věnuje dlouhodobě rekordně nízké volební účasti, která nemá v jiných českých
volbách obdobu. Problematika je zkoumána na datovém souboru Senátní volby 1996 až 2008
obsahujícím volební výsledky a veškeré další volební údaje, individuální charakteristiky všech
kandidátů, kteří v dosavadní historii senátních voleb kandidovali a územně agregované sociální,
demografické a ekonomické charakteristiky jednotlivých volebních obvodů a další kontextuální
politické proměnné.
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