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ÚVOD
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjel v roce 2014 vědeckou činnost v souladu
se zákonnými podmínkami veřejné výzkumné instituce. Hlavní vědeckou činnost,
tj. základní výzkum v oblasti sociologie a výzkum v oblasti veřejného mínění, ústav
realizoval v souladu s přijatým Programem výzkumné činnosti na léta 2012–2017
a s přijatou vědeckou koncepcí. V roce 2014 přispíval výzkum ke zvyšování úrovně
vědeckého poznání složitých společenských procesů, vztahů, souvislostí
a mechanismů a k využití výsledků sociologického bádání v praxi. Ústav rozvíjel vědecké
poznání společnosti především ze sociologické perspektivy, ale používal i perspektivy
příbuzných sociálních věd. Výsledky výzkumu komparativně propojoval a prosazoval
v rámci evropské a mezinárodní vědecké spolupráce a zprostředkovával výsledky
poznání také směrem k rozvoji oboru a interdisciplinárních přístupů.
Vědecká tematická zaměření

Sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění ústav realizoval v dlouhodobě
sledovaných vědeckých tematických zaměřeních a oblastech. Byly to sociální,
ekonomické, politické, institucionální, hodnotové, kulturní a environmentální souvislosti
pracovního, sociálního a rodinného života. V dalších tematických okruzích vyhodnocoval
instrumenty sociální politiky, realizoval výzkum v oblasti lokální a regionální
problematiky, rozvíjel výzkum a teorie genderových identit a nerovností, zabýval
se kulturními a národními identitami a hodnotovými orientacemi, výzkumem
institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí, výzkumem
vzdělanostních nerovností a role sociálního kapitálu, výzkumem reprezentace zájmů
v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek rozvoje občanské společnosti, výzkumem
společenské struktury, dynamiky a kvality života, výzkumem veřejného mínění
v národním rámci i v evropské komparaci a výzkumem v oblasti socioekonomie bydlení.
Výzkum byl zaměřen také na další témata – ústav pokračoval ve zkoumání historických
a sociálních souvislostí religiozity, zabýval se dějinami a současností české sociologie,
kvalitou a archivováním společenskovědních dat, zkoumal vědní politiky, vztahy vědy
a společnosti, vztahy zdraví a společnosti, vnitřní i zahraniční migraci, integraci cizinců,
rozvoj kultury a uchování kulturního dědictví, fenomén sexuálního obtěžování na
vysokých školách, demografické změny a jejich dopady na fungování lokální a regionální
veřejné správy nebo postoje veřejnosti a místních samospráv k jaderné energetice
a úložištím jaderného odpadu.
Projektová a grantová aktivita

V roce 2014 byla výzkumná činnost prováděna v rámci přijatých výzkumných projektů,
které byly převážně podpořeny granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování
řešeno 31 projektů. Z tohoto počtu bylo 11 projektů podpořeno GA ČR (9 standardních
projektů, 1 postdoktorandský projekt a 1 projekt excelence). 3 projekty byly podpořeny

7

TA ČR v rámci programu Omega. SOÚ AV ČR, v.v.i., byl také nositelem 6 projektů
financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly tři projekty v rámci programu EUPRO II,
jeden projekt v rámci programu INGO II a dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.
Pokračoval také výzkumný projekt podpořený MK ČR v rámci programu NAKI.
Pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., se dále podíleli na řešení tří projektů 7. rámcového
programu EU, dvou projektů podporovaných z evropských Strukturálních fondů v rámci
Operačního programu Nadnárodní spolupráce a jednoho projektu v rámci Progress
Programme (2007–2013). V roce 2014 SOÚ AV ČR, v.v.i., úspěšně aplikoval v programu
Dejme (že)nám šanci, Norské fondy a stal se realizátorem 3 projektů. V roce 2014
pokračovala spolupráce konsorcia v rámci Targeted Network – COST.
Během roku 2014 byly rovněž podávány žádosti o podporu grantových projektů, které
by měly doplnit či již doplnily vědecký program ústavu. Celkem bylo v roce 2014 podáno
34 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR – 10 standardních
projektů, TA ČR – 2 projekty v rámci programu Beta, MŠMT ČR – 3 projekty v rámci
velkých infrastruktur a 6 projektů v rámci Česko-norského výzkumného programu,
Open Society Fund – 3 projekty v rámci programu Dejme (že)nám šanci, Norské fondy
2009–2014) i ze zahraničí (9 projektů v rámci rámcového programu pro výzkum
a inovace Horizon 2020, 2 projekty na základě podpory U. S. Embassy a Erste Stiftung).
Z celkového počtu 34 návrhů projektů podaných v roce 2014 bylo ke dni přípravy
výroční zprávy 10 projektů přijato k řešení, 22 návrhů projektů zamítnuto a 2 návrhy
projektů jsou posuzovány.
Rozvoj a provoz infrastruktur sociálního výzkumu
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v roce 2014 vytvářel a provozoval významné
infrastruktury vědy a výzkumu v ČR zahrnující veřejně přístupný datový archiv, tvorbu
a zpřístupnění vědeckých databází, zajištění zapojení ČR do mezinárodních výzkumných
programů a sítí, vydávání vědeckých oborových časopisů, veřejně přístupnou oborovou
knihovnu a realizaci interdisciplinárních vědeckých agend. Ústav realizoval a rozvíjel
unikátní a dlouhodobé napojení na Evropu a další světová centra sociálního výzkumu,
spravoval a zprostředkovával řadu sítí propojujících českou sociologii se světem. Mgr.
Jindřich Krejčí, Ph.D., je členem General Assembly a doc. Dana Hamplová, Ph.D., členkou
Board of Directors Konsorcia evropských sociálněvědních datových archivů (CESSDA)
a oba se tak podílejí na jeho řízení.

K rozvoji infrastruktury výzkumu patří i provozování oborové Sociologické knihovny,
vydávání impaktovaného periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review
a časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, který je zařazen v databázi Scopus,
vydávání publikací v edici Sociologické monografie a také dvou recenzovaných periodik
– Naše společnost a Data a výzkum – SDA Info. Byl realizován kontinuální výzkum
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veřejného mínění (CVVM), probíhaly plánované národní i mezinárodní aktivity
Národního kontaktního centra – ženy a věda a další rozšiřující aktivity.
Mezinárodní program sociálního výzkumu - ISSP

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., také v roce 2014 zajišťoval účast ČR v Mezinárodním
programu sociálního výzkumu ISSP, který je nejrozsáhlejším kontinuálním
mezinárodním programem postojových šetření na světě. V roce 2014 ústav v rámci
programu realizoval výzkumné šetření ISSP 2014 Občanství; data z předchozího šetření
ISSP Národní identita byla zpřístupněna v archivu v režimu open access pro účely
sekundárního výzkumu a předána k integraci do mezinárodní databáze. ČR se stala
členem prestižního Methodology Committee ISSP a tým pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i.,
se podílel na přípravě mezinárodního šetření pro rok 2015 v pracovní skupině Drafting
Group ISSP 2015 Pracovní orientace.
European Social Survey - ESS

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pokračoval ve spolupráci na budování evropské
výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS), která je podpořena projektem
MŠMT ČR „Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné
infrastruktury European Social Survey (ESS – survey)“. V roce 2014 bylo zahájeno
výzkumné šetření ESS Round 7 s rotačními moduly „Postoje ke zdraví a jejich
determinanty“. Mezinárodní integrovaný datový soubor bude zveřejněn v září 2015.
Národní datová infrastruktura pro sociálněvědní výzkum – ČSDA

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zajišťuje provoz veřejně přístupné národní datové
infrastruktury pro sociálněvědní výzkum – Českého sociálněvědního datového archivu
(ČSDA). Archiv je zapojen do evropské sítě datových organizací CESSDA a v rámci
projektu s podporou MŠMT a procesu budování velkých evropských infrastruktur ESFRI
se podílí na vytváření jednotného evropského systému datových služeb CESSDA.
Budování českého uzlu CESSDA v ČSDA v roce 2014 probíhalo ve shodě
s harmonogramem projektu. Kontinuálně je zvyšována kapacita infrastruktury,
rozšiřována datová knihovna a dochází k růstu využití služeb. V roce 2014 bylo nově
zpřístupněno 19 datových souborů ze současných šetření. Celkem elektronický datový
katalog ČSDA v systému Nesstar k 31. 12. 2014 zahrnoval 713 výzkumů s archivovanými
daty (primární data nebo digitalizované tabulky).
Mezinárodní spolupráce

Úspěšně se rozvíjela činnost ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci
společných mezinárodních či bilaterálních projektů, tak v rámci dalších vědeckých
aktivit. Pokračují dlouhodobé nadstandardní vztahy se Sociologickým ústavem SAV
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v Bratislavě. V roce 2014 byly uzavřeny oficiální smlouvy o spolupráci mezi
Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., a (1) Sociologickým ústavem Čínské akademie
sociálních věd, (2) Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd, (3)
Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd. Intenzivně
pokračovaly přípravné práce na konferenci Evropské sociologické asociace 2015, kterou
bude hostit Praha a jíž je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., hlavním pořadatelem.
Významné jsou i další organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých
asociacích jako IPSA, ISA či ECPR. Mezinárodní akce uspořádané či spolupořádané v roce
2014 pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i., dosáhly významného uznání od mezinárodní
společenskovědní obce. Velmi pozitivně bylo hodnoceno uspořádání konference „Jak na
vědu? Férově! 3. národní konference o genderu a vědě: role státu a výzkumných
institucí“, které se zúčastnili přední představitelé odpovědných státních a veřejných
výzkumných a vysokoškolských institucí a řada předních zahraničních odborníků.
V roce 2014 pokračovalo zapojení ústavu ve výzkumných programech EU. Celkem
6 projektů bylo podporováno z programů v rámci European Research Area (2 projekty
z OPCE, 3 projekty ze 7. RP a jeden z PROGRESS Programme). SOÚ AV ČR, v.v.i., úspěšně
aplikoval v programu Dejme (že)nám šanci, Norské fondy a získal 3 projekty v tomto
programu. Ústav zůstává vyhledávaným pracovištěm pro studijní pobyty a odborné
práce zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků.
Ústav zajišťuje zapojení České republiky do dvou velkých mezinárodních výzkumných
infrastruktur celoevropského významu Konsorcium evropských sociálněvědních
datových archivů CESSDA a Evropský sociální výzkum ESS.
Personální politika a institucionální struktura ústavu

Personální politika ústavu vycházela ze struktury ústavu a z jeho potřeb jako výzkumné
organizace. V roce 2014 nedošlo k žádným změnám v institucionální struktuře ústavu.
V personální politice byla brána v úvahu řada 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. Personální vývoj ústavu lze v roce 2014 považovat za stabilizovaný.
Hodnocení vědeckého výkonu probíhalo v návaznosti na předchozí období vědecké
činnosti pracovníků, v průběhu roku 2014 byl aplikován nový systém hodnocení
vědeckého výkonu, jehož výsledky se významně promítly do výše ročních odměn
u nejvýkonnějších pracovníků a pracovnic.

Kvalifikační rozvoj a mobilitní procesy
Vědecké hodnosti a ceny

Osm pracovnic a pracovníků ústavu získalo v roce 2014 vědeckou hodnost Ph.D. V roce
2014 do doktorského studia vstoupili dva pracovníci, celkově se v roce 2014 účastnilo
doktorského studia 19 pracovnic a pracovníků ústavu – v různých formách studia
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a v různých délkách pracovního úvazku. Pracovníci a pracovnice ústavu dosáhli v roce
2014 významných individuálních a týmových úspěchů. Za všechny lze jmenovat
Mgr. Janu Klímovou Chaloupkovou, Ph.D., která získala Prémii Otto Wichterleho,
udělovanou Akademií věd ČR perspektivním a talentovaným vědcům a vědkyním.
Zapojení pracovníků do výuky studentů

V roce 2014 pokračovala akreditace dvou společných doktorských programů FSV UK
a Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., kromě toho spolupracovali na individuální bázi
pracovníci ústavu na odborné přípravě doktorandů s dalšími vysokými školami. V roce
2014 se pracovnice a pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podíleli
na vzdělávání doktorandů na celkem 6 fakultách dvou univerzit. Pracovníci ústavu
se podíleli také na vzdělávání magisterských studentů – celkem na 8 fakultách pěti
vysokých škol, a vzdělávání studentů bakalářského stupně – celkem na 9 fakultách
6 vysokých škol.

Výsledky atestací

V listopadu 2014 proběhly atestace výzkumných pracovníků, během nichž bylo
atestováno 19 pracovníků. Všem bylo doporučeno prodloužení pracovní smlouvy a byly
jim navrženy úkoly pro další atestační období. Následně byl zveřejněn seznam všech
pracovníků s povinností atestace podle zařazení dle stupňů Kariérního řádu.
Zahraniční stáže a pobyty

V roce 2014 se 6 mladých vědeckých pracovníků a pracovnic Sociologického ústavu AV
ČR, v.v.i., zúčastnilo dlouhodobých zahraničních stáží a pobytů na významných
univerzitách a vědeckých institutech, jmenovitě na Arizona State University (Tempe,
USA), Centre for Study of Democracy, University of California (Irvine, USA), Institute of
Political Science, University of Zurich (Švýcarsko), Universität Mannheim, Lehrstuhl für
Politische Wissenschaft und International Vergleichende Sozialforschung (Německo),
University of Essex (Colchester, Velká Británie) a KAICIID Dialogue Centre – Centrum
pro mezináboženský dialog (Vídeň, Rakousko).
Vědecké stáže a pobyty v SOÚ AV ČR, v.v.i.

V roce 2014 bylo na pracovním pobytu či stáži ve výzkumných odděleních SOÚ AV ČR,
v.v.i., celkem 6 vědeckých pracovníků a pracovnic ze zahraničních univerzit. Celkem
5 studentů magisterských a bakalářských programů různých vysokých škol z České
republiky vykonávalo ve výzkumných odděleních SOÚ AV ČR, v.v.i., odbornou praxi.
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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. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl v roce 1990 formu rozpočtové
organizace a od poloviny roku 1998 do 31. 12. 2006 formu státní příspěvkové
organizace. 1. ledna 2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí. Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i., se řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a jeho
zřizovatelem je Akademie věd ČR. Jeho statutárním zástupcem je ředitel RNDr. Tomáš
Kostelecký, CSc. Činnost ústavu je řízena Radou SOÚ AV ČR, v.v.i., a kontrolována Dozorčí
radou SOÚ AV ČR, v.v.i.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého
sociologického výzkumu. Je plně integrován do mezinárodní vědecké komunity a aktivně
participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů a projektů.
Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové
studie, sondy a výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody
kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních
oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie
a genderová studia.

V SOÚ AV ČR, v.v.i., se v roce 2014 výzkum rozvíjel v těchto výzkumných
a infrastrukturně-výzkumných odděleních: Český sociálněvědní datový archiv,
Ekonomická sociologie, Gender & sociologie, Hodnotové orientace ve společnosti,
Lokální a regionální studia, Socioekonomie bydlení a Sociologie politiky. Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i., také rozvíjel nezávislý výzkum veřejného mínění realizovaný
ve výzkumném oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Jeho hlavní
výzkumnou činností bylo kontinuální šetření českého veřejného mínění s názvem Naše
společnost, které ve stejné podobě probíhá od roku 2001. Základní strukturu SOÚ AV ČR,
v.v.i., zobrazuje následující organizační schéma (Obrázek 1.1).
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Obrázek 1.1 – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - organizační schéma k 31. 12. 2014

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

SOÚ AV ČR, v.v.i., již dlouhodobě zabezpečuje významnou infrastrukturu v oblasti
sociálního výzkumu: provozuje unikátní veřejnou službu Český sociálněvědní datový
archiv (ČSDA) – archiv.soc.cas.cz, který slouží jako národní centrum zpřístupňující data
ze sociálních výzkumů vědecké obci, pedagogům a studentům. Je vydavatelem
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review (web: sreview.soc.cas.cz), jediného
impaktovaného vědeckého periodika v oblasti sociologie v ČR, a řady dalších odborných
recenzovaných periodik, provozuje Národní kontaktní centrum – ženy a věda (web:
www.zenyaveda.cz) a veřejnosti přístupnou Sociologickou knihovnu.

Informace o organizační struktuře pracoviště a o jeho jednotlivých vědeckých
a odborných odděleních jsou na adrese www.soc.cas.cz a byly v průběhu roku
pravidelně aktualizovány (obrázek 1.2).
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Obrázek 1.2 – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. – webová stránka www.soc.cas.cz

Zdroj: soc.cas.cz

Ústav se podílí na postgraduálním studiu v oboru Sociologie. Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 81 a § 105 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), o udělení akreditace Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze společně se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.:
a) doktorskému studijnímu programu Sociologie se studijním oborem Sociologie
do 30. dubna 2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba
studia 4 roky,

b) doktorskému studijnímu programu Sociology se studijním oborem Sociology
do 30. dubna 2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá
v anglickém jazyce, standardní doba studia 4 roky.

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

Výsledky výzkumů realizovaných v SOÚ AV ČR, v.v.i., jsou zveřejňovány ve vědeckých
publikacích, v domácích i zahraničních vědeckých časopisech, jsou prezentovány
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na seminářích, národních a mezinárodních konferencích a jsou nabízeny pro použití
orgánům státní správy, Parlamentu ČR a vzdělávacím a dalším institucím. Kvantitativní
i kvalitativní data pořízená v rámci řešených projektů jsou archivována v Českém
sociálněvědním datovém archivu (ČSDA), kde jsou k dispozici vědecké obci, pedagogům
a studentům pro nekomerční účely.
Ústav je kolektivním členem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Central European Opinion Research Group (CEORG);

Consorcium of European Social Science Data Archives (CESSDA);
European Consortium for Political Research (ECPR);

European Consortium for Sociological Research (ECSR);
European Social Survey (ESS);

European Network for Housing Research (ENHR);
International Political Science Association (IPSA);
International Social Survey Programme (ISSP);
European Sociological Association (ESA).

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

Sociologickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě;

Ústavem politických věd Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd
v Budapešti;
Ústavem pro výzkum společnosti a vědy Bulharské akademie věd v Sofii;
GESIS – Leibnizovým ústavem pro společenské vědy vBonnu;

Sociologickým ústavem Čínské akademie sociálních věd v Pekingu;

Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd
v Budapešti;
Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd ve Varšavě.

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

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

členové a členky rady – externí:

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

tajemnice: RNDr. Darina Vystrčilová

Hlavní činnosti Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Rada SOÚ AV ČR, v.v.i., (dále jen „Rada“) se v roce 2014 sešla na třech zasedáních (6. 3.,
19. 5. a 13. 10. 2014), další tři jednání (vyhlášená ve dnech 21. 3., 28. 4., a 25. 9. 2014)
proběhla per rollam. Rada se věnovala především pravidelné zákonné agendě:
projednala a schválila účetní uzávěrku a výroční zprávu pracoviště za rok 2013,
projednala a schválila rozpočet na rok 2014. Dále Rada projednávala návrhy
výzkumných projektů a informace o aktualizacích rozpočtu souvisejících se schválením
projektů v průběhu roku. Vyjadřovala se také k navrhovaným variantám Kritérií
hodnocení výzkumných pracovníků a na svém květnovém zasedání vzala se souhlasem
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na vědomí jejich konečný návrh a doporučila řediteli jejich uplatnění při hodnocení
pracovníků ústavu. Kromě toho se členové Rady průběžně seznamovali s aktuálními
informacemi o chodu ústavu, výsledky atestací a s personálními otázkami, dále
s informacemi o přípravách hodnocení ústavu, projednávali návrh na udělení prémie
Otto Wichterleho a návrhy kandidátů v „Programu podpory perspektivních lidských
zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“ v jarním i podzimním
termínu.
1.1.2 Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i.
V roce 2014 pracovala Dozorčí rada SOÚ AV ČR, v.v.i., (dále jen „Dozorčí rada“),
v následujícím složení:
předseda rady: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

místopředsedkyně rady: PhDr. Marie Čermáková
členové rady:
Ing. Martin Kupka, CSc.
RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

tajemnice: Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D.

V roce 2014 se uskutečnila 2 zasedání Dozorčí rady, jednalo se o její celkově čtrnácté
a patnácté zasedání, v průběhu toho roku se neuskutečnilo žádné hlasování per rollam.

Na 14. zasedání Dozorčí rady, které se uskutečnilo dne 11. 3. 2014, vzala Dozorčí rada na
vědomí informace o publikační činnosti a proběhlých atestacích pracovníků SOÚ AV ČR,
v.v.i., (dále jen SOÚ), informaci o výsledcích grantových soutěží GA ČR a TA ČR
a o 2 nových projektech financovaných v rámci programů EU, informaci o nově
podaných projektech, které usilují o podporu z Norských fondů, informaci o dvou
evropských infrastrukturách, na jejichž založení se SOÚ podílel, informaci o členství
pracovnice SOÚ v CESSDA Board of Directors, informace o zařazení časopisu Gender,
rovné příležitosti, výzkum do databáze SCOPUS, o realizovaném povolebním výzkumu
a o přípravě konference Evropské sociologické asociace a přípravě SOÚ na hodnocení,
které proběhne v roce 2015. Dozorčí rada vzala dále na vědomí informace o struktuře
nákladů a výnosů SOÚ za rok 2013, o grantových projektech řešených v roce 2013
a o realizovaných i plánovaných stavebních akcích v areálu Jilská – Husova. Dozorčí rada
poté vyslovila souhlas s návrhem rozpočtu na rok 2014. V závěru zasedání Dozorčí rada
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projednala a jednomyslně schválila návrh Zprávy o činnosti Dozorčí rady SOÚ AV ČR,
v.v.i., v roce 2013.

Na 15. zasedání Dozorčí rady, které se uskutečnilo 22. 5. 2014, vzala Dozorčí rada na
vědomí bez připomínek návrh Výroční zprávy SOÚ za rok 2013 a vzala na vědomí výrok
auditora. Dále vzala na vědomí informace o finančním vývoji SOÚ, o správě areálu Jilská
– Husova a nájemních smlouvách. Vzala na vědomí informaci o zvažovaném prodeji
nemovitosti v Ústí nad Labem a vyjádřila předchozí souhlas s pronájmem nemovitosti
v areálu Jilská – Husova firmě GALABERTI s. r. o.
1.1.3 Ústavní rada, atestační komise a redakční rady

a. Ústavní rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
předseda: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

členové a členky:
Dana Bendová
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Ing. Petra Broskevičová
PhDr. Martin Buchtík
Mgr. Nela Hesová
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
PhDr. Filip Lachmann (od 17. 10. 2014)
Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Mgr. Michaela Vojtková (do 17. 10. 2014)
tajemnice: Eva Nechvátalová

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

předseda: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

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

tajemnice: Eva Nechvátalová

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

šéfredaktor: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
výkonná redaktorka: Mgr. Kristýna Přibylová
členové a členky:
PhDr. Jan Balon, Ph.D.
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
JUDr. Michal Illner
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Marhánková, Ph.D.
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
prof. Dr. Miroslav Novák
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Spousta
Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.
Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
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Anglické vydání
Editor-in-Chief: Tereza Stöckelová (SOÚ AV ČR)
Book Review Editor: Pieter Vanhuysse, Ph.D.
Members:
prof. Johann P. Arnason
prof. Zygmunt Bauman
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Zsuzsa Gille, Ph.D. (od 1. 3. 2014)
prof. dr hab. Elżbieta Hałas
Seán L. Hanley, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Katja Mayer, Ph.D. (od 1. 3. 2014)
prof. Claus Offe
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.
prof. Stein Ringen (do 1. 3. 2014)
Andrew Roberts, Ph.D. (do 1. 3. 2014)
Akos Rona-Tas, Ph.D.
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
Pieter Vanhuysse, Ph.D.
prof. Claire Wallace

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

šéfredaktorka: Zuzana Uhde, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i., Praha)

zástupkyně šéfredaktorky: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i., Praha)

členové a členky:
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
PhDr. Marie Čermáková (SOÚ AV ČR, v.v.i., Praha)

Mgr. Radka Dudová, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i., Praha)

Éva Fodor, Ph.D. (Central European University, Budapest)
PhDr. Petra Guasti, Ph.D. (Universitaet Mainz)

doc. Haldis Haukanes, Ph.D. (University of Bergen)

PhDr. Hana Hašková, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i., Praha)
prof. Jeff Hearn, Ph.D. (Örebro Universitet)

PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň)
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prof. Nancy Jurik, Ph.D. (Arizona State University, Tempe)
PhDr. Alena Křížková, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i., Praha)

Mgr. Marcela Linková, Ph.D. (SOÚ AV ČR, v.v.i., Praha)

Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK, Praha)

doc. Věra Sokolová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK, Praha)

Mgr. Zdeněk Sloboda (Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK, Praha)
PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)
prof. Barrie Thorne, Ph.D. (University of California, Berkeley)

PhDr. Jana Valdrová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České
Budějovice)
doc. Elaine Weiner, Ph.D. (McGill University, Montreal)

e. Redakční rada recenzovaného časopisu Naše společnost
šéfredaktor: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
členové a členky:
doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.
PhDr. František Kalvas, Ph.D.
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Mgr. Milan Zeman

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

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

1.1.4 Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., v řídících orgánech AV
ČR
Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd ČR je Akademický sněm, složený ze
dvou třetin ze zástupců všech ústavů a dále z reprezentantů vysokých škol, státní
správy, podnikatelských kruhů a jiných význačných osobností. V roce 2014 Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i., zastupovali celkem tři volení zástupci pracoviště: Mgr. et Mgr. Klára
Plecitá, Ph.D. (do 15. 12. 2014), Mgr. Marcela Linková, Ph.D. (od 16. 12. 2014)
a Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (po celý rok 2014). Z titulu funkce je členem/členkou
Akademického sněmu i ředitel/ředitelka ústavu, v roce 2014 to byl RNDr. Tomáš
Kostelecký, CSc. Členkou Vědecké rady AV ČR byla v roce 2014 PhDr. Zdenka
Mansfeldová, CSc.
1.1.5 Zastoupení pracovnic a pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., v poradních orgánech
AV ČR

Ing. Petra Broskevičová
Ing. Petra Broskevičová

Poradní orgán AV ČR

Od-do

členka Ekonomické rady AV ČR

2013–2017

členka
Komise
pro
hodnocení 6/2009–
výzkumných záměrů pracovišť AV ČR 6/2014
zaměřených na infrastrukturu VaV

Mgr. Michaela Vojtková

člen Rady pro spolupráci AV ČR s
2009–2017
podnikatelskou a aplikační sférou
členka Rady pro podporu účasti AV ČR
na evropské integraci výzkumu a vývoje 2006–2017
AV ČR
členka Rady pro popularizaci vědy AV
2010–2017
ČR

Mgr. Nela Hesová

členka Komise pro vědecké informace
2010–2017
AV ČR

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Mgr. Marcela Linková

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Ing. Petr Sunega

Mgr. Michaela Vojtková

místopředsedkyně Rady pro zahraniční
2001–2017
styky AV ČR
člen Komise pro informační technologie
2005–2017
AV ČR
členka Ediční rady AV ČR

2010–2017
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1.1.6 Výzkumná a servisní struktura SOÚ AV ČR, v.v.i.
VÝZKUMNÁ ODDĚLENÍ

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Vedoucí oddělení: PhDr. Martin Buchtík
Členové oddělení: Mgr. Naděžda Čadová, Ing. Jan Červenka, Bc. Tomáš Diviák, Mgr. Martin
Ďurďovič, Ph.D., Ing. Helena Hájková, Markéta Holečková, PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D, Mgr.
Jana Nováková, Mgr. Lucie Novotná, Mgr. Radka Skalická, Bc. Iva Štohanzlová, Mgr. et Mgr.
Paulína Tabery, doc. Milan Tuček, CSc., Petr Turoň, Ing. Marie Tytková, PhDr. Jiří Vinopal,
Ph.D.
CVVM
je
výzkumným
oddělením Sociologického
ústavu AV ČR, v.v.i., které se
v souladu s tradicí sahající
až do roku 1946 zaměřuje
na teoretické, praktické
a metodologické
otázky
spojené se zkoumáním
veřejného mínění. Hlavní
Náplní práce je projekt
kontinuálního
zkoumání
mínění české veřejnosti
Naše společnost, který je
tvořen deseti reprezentativními omnibusovými průzkumy ročně. V návaznosti
na dlouhodobou koncepci se projekt kontinuálně zaměřuje na politická, ekonomická i
další společenská témata, bezplatně zpřístupňuje hlavní závěry ve formě tiskových zpráv
i primární datové soubory prostřednictvím Sociologického datového archivu SOÚ. Vedle
toho CVVM participuje na výzkumných projektech dalších oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i.,
i externích výzkumných organizací včetně zahraničních, realizuje komerční výzkumné
aktivity pro externí zadavatele včetně zahraničních a vydává recenzovaný časopis Naše
společnost, který vychází dvakrát ročně. Pro zajištění své široké výzkumné činnosti CVVM
disponuje jednak odborníky všech důležitých oblastí (sociologie, metodologie,
politologie, ekonomie, demografie, mediální studia), technickým a organizačním
zázemím i vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozložení umožňuje provádět jak celopopulační,
tak specializovaná šetření.
Projekty řešené v roce 2014:
• Naše společnost (kontinuální výzkum veřejného mínění, řešitel PhDr. Jiří Vinopal,
Ph.D.)
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•

•
•

Sociální komunikace a budování důvěry v procesu výběru lokality pro hlubinné
úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů (řešitel Mgr. Martin
Ďurďovič, Ph.D.)
Význam meziskupinových diferencí v diskurzivních procesech veřejného mínění
(řešitel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.)
Proměny kvality pracovního života (řešitel PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.)

Tel.: +420 210 310 591-2, +420 286 840 129, e-mail: cvvm@soc.cas.cz; cvvm.soc.cas.cz

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA)
Vedoucí oddělení: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Členové oddělení: Mgr. Tomáš Čížek, PhDr. Marie Dlouhá, Bc. Viktor Dobrovolný, Mgr.
Johana Chylíková, Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D., Bc. Barbora Obstová, Bc. Petra Sadílková,
Mgr. Petra Šalamounová, PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
ČSDA shromažďuje data
z dostupných
českých
sociálních
výzkumů,
výzkumů veřejného mínění
a mezinárodních sociálních
výzkumů s českou účastí.
Hlavním cílem je jejich
zpřístupnění pro účely
akademického
výzkumu
a výuky. Mezi další cíle
patří podpora sekundární
analýzy dat a podpora
speciálních
výzkumných
projektů. ČSDA je členem
sítě evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA (Council of European Social
Science Data Archives) a sdružení středoevropských archivů REGIO a podílí se na
programech mezinárodní výměny dat. Členové oddělení se podílejí na řešení řady
výzkumů, včetně českých šetření mezinárodních programů ISSP a ESS. Oddělení rozvíjí
vlastní výzkumnou činnost zejména v oblasti metodologie a výzkumu kvality dat. Hlavní
přístup k datovým službám je vybudován na internetu na adrese archiv.soc.cas.cz.
Součástí je též archiv MEDARD (medard.soc.cas.cz), který je zaměřen na oblast
kvalitativního sociologického výzkumu, a v jeho rámci internetová technická
a softwarová poradna pro kvalitativní výzkum a otázky digitalizace. Oddělení vydává
také recenzovaný odborný časopis Data a výzkum - SDA Info (dav.soc.cas.cz), který
publikuje metodologicky zaměřené texty a přehledové studie o datových zdrojích
a infrastruktuře pro sociální výzkum.
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Projekty řešené v roce 2014:
• Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA-ERIC a jeho zapojení do panevropské velké výzkumné infrastruktury datových služeb pro socio-ekonomický
výzkum. (Projekty velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, MŠMT, Mgr.
Jindřich Krejčí, Ph.D.)
Tel.: +420 210 310 231, e-mail: Jindrich.Krejci@soc.cas.cz, archiv@soc.cas.cz

Ekonomická sociologie

Vedoucí oddělení: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Členové oddělení: doc. PhDr. Mgr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.,
PhDr. Kamila Fialová, Ph.D.
Oddělení
ekonomické
sociologie rozvíjí svoji
činnost v široké oblasti
mezi ekonomií a sociologií
od teoretických otázek
až po empirický výzkum.
Konkrétně řeší problémy
v oblasti
trhu
práce,
mzdové
a
příjmové
diferenciace,
sociálních
a ekonomických
nerovností,
sociální
a hospodářské politiky, a to
v komparativní
perspektivě. Dále se zabývá otázkami hodnotových a náboženských souvislostí
ekonomického a společenského života. Dalším významným tématem jsou dějiny české
sociologie, jejichž zevrubným zpracováním se zabývá aktuální projekt. V rámci oddělení
působí tým pro výzkum sociální stratifikace, který se orientuje na otázky přístupu
ke vzdělání, vnímání sociálních nerovností a představy o sociální spravedlnosti.
V aktuálních projektech se tento tým rovněž věnuje tematice korupčních rizik
a environmentálních hodnot v České republice.
Projekty řešené v roce 2014:
•

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

Tel.: +420 210 310 222, e-mail: Jiri.Vecernik@soc.cas.cz
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Gender & sociologie
Vedoucí oddělení: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Zastupující vedoucí: PhDr. Hana Hašková, Ph.D.

Členky oddělení: Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D., PhDr.
Hana Maříková, Ph.D., Eva Nechvátalová, Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., Mgr. Zuzana Uhde,
Ph.D., Mgr. Romana Volejníčková.
Oddělení
Gender
&
sociologie bylo založeno
v roce 1990. V současnosti
představuje
jednu
z klíčových
vědeckých
institucí, které v České
republice
výzkumně
rozvíjejí sociologii genderu,
feministickou
teorii
a metodologii.
Oddělení
propojuje výsledky získané
z vlastních empirických
výzkumů s teoretickým studiem, a přispívá tak k analýze specifických otázek spojených
s genderovou problematikou. Hlavními tématy výzkumu jsou gender a pracovní trh,
sociologie vědy a produkce znalosti, genderové sociální nerovnosti a jejich feministická
kritika, sociologie soukromého života a politika péče. Oddělení vydává recenzovaný
transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie Gender, rovné
příležitosti, výzkum. Zapojeno je do tematicky zaměřených mezinárodních vědeckých sítí
a spolupracuje se zahraničními i domácími univerzitními pracovišti. Členky oddělení
působí také v rámci evropských expertních sítí poskytujících poradenství v oblasti
rovných příležitostí.
Projekty řešené v roce 2014:
•
•
•
•

Celoživotní ekonomické dopady mateřství (řešitelka Mgr. Radka Dudová, Ph.D.)
Diskurzivní rámování a každodenní zkušenost péče o starší v České republice
(řešitelka Mgr. Radka Dudová, Ph.D.)
SEE-GO: Social and Economic Enterprises and Gender Opportunities (řešitelka
PhDr. Hana Maříková, Ph.D.)
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na
pracovišti (PhDr. Alena Křížková, Ph.D.)

Tel.: +420 210 310 351, e-mail: Alena.Krizkova@soc.cas.cz
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V rámci oddělení pracuje samostatný tým na projektu

Národní kontaktní centrum – ženy a věda (NKC-ŽV)
(MŠMT ČR, Program EUPRO), který vede Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

Členky týmu: Mgr. Kateřina Cidlinská, Bc. Martina Fucimanová, Mgr. Hana Víznerová,
Mgr. et MgA. Alena Ortenová, Mgr. Simona Pecková, Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D., Mgr. Hana
Tenglerová, PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Dana Vráblíková
Národní kontaktní centrum
–
ženy
a
věda
je
feministický
výzkumný,
podpůrný a advokační
projekt, který se od roku
2001 zasazuje o zlepšení
postavení žen a mladých
lidí ve vědě a o rozvoj
genderové
rovnosti
v akademickém prostředí.
Cílem
NKC-ŽV
je
podporovat
genderovou
rovnost
ve
vědě
a upozorňovat na případy, kdy dochází k jejímu porušování a diskriminaci. Provádí
analýzy genderové nerovnosti, požaduje nápravu po odpovědných státních a veřejných
institucích a nabízí řešení, která zlepšují profesní uplatnění vědkyň. Konkrétní
problémy, se kterými se vědkyně potýkají, přetváří do návrhů strukturálních opatření.
Snaží se zvyšovat povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňovat vědkyně
a jejich práci. Podporuje a rozvíjí spolupráci žen ve vědě. Motivuje mladé ženy ke vstupu
do přírodních a technických věd prostřednictvím mentoringového programu. Výzkumně
se NKC-ŽV zaměřuje na genderové aspekty proměn vědecké práce a akademické
mobility, souvislosti mezi pracovním a soukromým životem, na problematiku sexuálního
obtěžování na vysokých školách a téma veřejné vykazatelnosti vědy a výzkumu. NKC-ŽV
vydává samostatné odborné publikace, přispívá do domácích i zahraničních odborných
časopisů a vydává elektronický měsíčník newsLetter. Aktivně se zapojuje do
mezinárodních sítí a projektů. Členky týmu NKC-ŽV se zúčastňují připomínkovacích
řízení a působí v poradních orgánech českých a evropských institucí v oblasti genderové
rovnosti ve vědě.

Projekty řešené v roce 2014:
• Národní kontaktní centrum – ženy a věda IV. (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
• TRIGGER – TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality
in Research (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
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•

•
•
•
•

Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních
skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska genderové
vyváženosti (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum
(řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
Hájíme práva žen v České republice (řešitelka Mgr. Marcela Linková, Ph.D.)
Gender, science, technology and environment (genderSTE) (řešitelka Mgr. Marcela
Linková Ph.D.)
Ženy a muži v rovnováze (řešitelka PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.)

Tel.: +420 222 222 322, e-mail: nkc@soc.cas.cz; www.zenyaveda.cz

Hodnotové orientace ve společnosti

Vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Členové oddělení: Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Jana Klímová Chaloupková,
Ph.D., RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D., Mgr. Eva Moravcová, Mgr. Olga Nešporová, Ph.D., Mgr.
Richard Nikischer, Mgr. Romana Trusinová, Ph.D.
Oddělení se zabývá širokou
škálou témat v domácím
i mezinárodním
srovnání.
Jejich pojítkem je kontinuita
a
změna
obecných
hodnotových,
kulturních
a národních
orientací.
Výzkumný záměr oddělení
stojí na premise, že hodnoty
a postoje stojí za sociálními,
politickými a ekonomickými
změnami ve společnosti, a ty
zpětně působí na změny
hodnot a postojů. Nedílnou součástí činnosti oddělení je zajištění pravidelného
provádění hodnotového výzkumu European Social Survey v České republice, který je
v letech 2010 až 2015 podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Výsledky práce členek oddělení přinášejí mimo jiné odpovědi na otázky:
•
•
•
•

Komu se rodí děti mimo manželství a proč?

Jaké typy rodin podporuje český daňový a dávkový systém a je tento systém
štědrý v mezinárodním srovnání?
Koho se týká věková diskriminace a proč?
Věříme našim politickým institucím?
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•
•

Jsou Češi opravdu nejsekulárnějším národem Evropy?
Jsme hrdí na to, že jsme Češi?

Projekty řešené v roce 2014:
• Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné infrastruktury
European Social Survey (ESS – survey) (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.)
• Zdraví a rodina – ISSP 2011 a 2012 (řešitelka PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.)
• ISSP 2013 – Národní identita III (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.)

Tel.: +420 210 310 571, e-mail: Klara.Plecita@soc.cas.cz

Lokální a regionální studia

Vedoucí oddělení: Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Členové oddělení: Mgr. Kateřina Bernardyová, Mgr. et Mgr. Daniel Čermák, Ph.D., JUDr.
Michal Illner, RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Pavel Mička, Mgr. et Mgr. Renáta Mikešová,
Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D., PhDr. Markéta Poláková, Ph.D., PhDr. Jana Stachová,
Ph.D., PhDr. Jiří Šafr, Ph.D., Mgr. Martin Šimon, Ph.D., PhDr. Zdenka Vajdová, RNDr. Jana
Vobecká, Ph.D., Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D., Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Oddělení
se
zaměřuje
na zkoumání společenských
jevů a procesů, které mají
významné
prostorové
aspekty. Nejčastějšími objekty
výzkumu jsou regiony, města
nebo jejich části a obce. Často
jsou prováděny komparativní
výzkumy, v jejichž rámci je
vývoj v regionech, městech či
obcích
České
republiky
vzájemně porovnáván, nebo je
srovnáván
s
vývojem
v obdobných územních jednotkách v zahraničí. Tematicky je výzkum různorodý,
soustřeďuje se mimo jiné na utváření a fungování institucionálních struktur, občanskou
participaci, význam sociálního kapitálu, bydlení, migraci, kulturní diferenciaci nebo
sociálně-prostorové nerovnosti. Výzkumný zájem zahrnuje též sociologické aspekty
lokální a regionální politiky. Oddělení je zapojeno do řady mezinárodních výzkumných
sítí a projektů, zároveň ovšem udržuje rozsáhlé pracovní kontakty s tematicky blízkými
výzkumnými pracovišti v České republice. Aplikačně orientované výzkumy provádí pro
ministerstva a další státní instituce a také pro partnery z řad krajů, měst nebo obcí.
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Projekty řešené v roce 2014:
•

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

•

PLATENSO – Building a Platform for Enhanced Societal Research Related to Nuclear
Energy in Central and Eastern Europe (řešitelka PhDr. Zdenka Vajdová)

•

Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační, nebo
difuzní procesy? (projekt ve spolupráci s PřF UK, spoluřešitel Mgr. Josef
Bernard, Ph.D.)

•

Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního
dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních
aktivit regionu (Mgr. Věra Patočková, M.A.)

•

Krajská zastupitelstva v evropské perspektivě (projekt ve spolupráci s FF UPOL,
spoluřešitel Mgr. Daniel Čermák, Ph.D.)

•

ADAPT2DC – New Innovative Solutions to Adept Governance and Management of
Public Infrastructure and Services to Demographic Change in Shrinking Regions and
Cities of CE (řešitel RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.)

•

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém
kraji (interní projekt AV ČR, řešitel Mgr. Josef Bernard)

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

Socioekonomie bydlení

Vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Členové oddělení: Ing. arch. Irena Boumová, Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D., Petr Gibas, MSc.,
Kateřina Choutková, Mgr. Ladislav Kážmér, Mgr. Martina Mikeszová, Mgr. Tomáš Samec,
Ing. Petr Sunega
Členové
oddělení
Socioekonomie
bydlení
se věnují
základnímu
i aplikovanému výzkumu
z oblasti bydlení a bytové
politiky. Při výzkumné
činnosti
kombinují
metodologické
postupy
sociologie a ekonomie.
Uplatňují
inovativní
přístupy
experimentální
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a behaviorální ekonomie, ekonomické sociologie a ekonomie blahobytu. Analyzují trhy
bydlení a jejich aktéry, ceny bydlení, postoje k bydlení, bytovou politiku a bytové systémy
u nás i v zahraničí. Výsledkem jsou nejen publikace monografií a statí v domácích
a zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech, ale i spolupráce při zavádění
konkrétních nástrojů bytové politiky, tvorba cenových indexů a map a další aplikace
v soukromé i veřejné sféře.
Projekty řešené v roce 2014:
• HELPS – Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People and Local
Partnership Strategies in Central European Cities (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux,
Ph.D.)
• Využití sociologických metod pro analýzu nerovnováhy na trhu bydlení. Kritická
a kontextuální metodologie ve výzkumu bydlení (řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.)
Tel.: +420 210 310 225, e-mail: Martin.Lux@soc.cas.cz; seb.soc.cas.cz

Sociologie politiky

Vedoucí oddělení: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Členové oddělení: Mgr. Daniela Gawrecká, Mgr. Aleš Kudrnáč, Mgr. Tomáš Lacina, doc.
PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Pat Lyons, Ph.D., Mgr. Ivan Petrúšek, PhDr. Petra Rakušanová
Guasti, Ph.D., Mgr. Michaela Röschová, Mgr. Pavla Vamberová, Mgr. Kateřina
Vráblíková, Ph.D.
Oddělení Sociologie politiky
se zabývá systematickým
studiem základních procesů
demokratického politického
systému a některých jeho
aktérů.
Hlavními tématy oddělení
jsou:
• politické
strany
a systém stran,
• poslanci a senátoři
Parlamentu ČR,
• volby
a
volební
chování,
• politické postoje,
• občanská společnost a vzájemný vztah občanské společnosti, politických stran
a státu.
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Oddělení od roku 1993 pravidelně organizuje výzkumy poslanců, v nichž se zaměřuje
především na otázky politické reprezentace, stranictví a jednotnosti hlasování. Je
zapojeno do řady mezinárodních výzkumných sítí a do řešení několika mezinárodních
projektů. Členové týmu zároveň organizují povolební výzkumy, při čemž spolupracují
v mezinárodních sítích Comparative Study of Electoral Systems a European Election
Study.
Projekty řešené v roce 2014:
• SECONOMICS – Socio-Economics meets Security (koordinátorka české části PhDr.
Zdenka Mansfeldová, CSc.)
• Zdroje, povaha a vliv politické informovanosti (řešitel Pat Lyons, Ph.D.)
• Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického
občanství v České republice II. (řešitel Pat Lyons, Ph.D.)
• Dynamika změny v české společnosti (řešitel Pat Lyons, Ph.D.)
Tel.: +420 210 310 563, e-mail: Zdenka.Mansfeldova@soc.cas.cz

SERVISNÍ ODDĚLENÍ

Sociologická knihovna
Vedoucí oddělení: Mgr. Nela Hesová
Členové oddělení: RNDr. Lumír Gatnar, Ing. Eva Mikolášová, Mgr. Radka Taucová.
Knihovna vznikla v roce 2003
oddělením
od
společné
Filozofické a sociologické
knihovny. Je koncipována jako
veřejná
specializovaná
knihovna, která slouží jak
pracovníkům ústavu, tak
studentům a široké odborné
veřejnosti.
Uživatelům
je k dispozici 23 400 svazků
knih a 100 titulů odborných
časopisů.
Knihovna
zprostředkovává přístup k online databázím WOK, SCOPUS, EBSCO, PROQUEST, EMERALD a JSTOR. On-line katalog
je součástí souborných katalogů CASLIN a JIB. Dary a příspěvky na rozšíření knihovního
fondu jsou vítány.
Tel.: +420 210 310 569, e-mail: knihovna@soc.cas.cz
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Tiskové a ediční oddělení
Vedoucí oddělení: PhDr. Filip Lachmann (od října 2014)

Členové oddělení: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., šéfredaktor českého vydání
Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.,
šéfredaktorka anglického vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, Mgr.
Kristýna Přibylová, výkonná redaktorka českého vydání Sociologického časopisu / Czech
Sociological Review, Robin Cassling, výkonná redaktorka anglického vydání Sociologického
časopisu / Czech Sociological Review, RNDr. Darina Vystrčilová, výkonná redaktorka The
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) pro ČR, PhDr. Marek
Skovajsa, Ph.D, Monika Kuželová, asistentka, Bc. Nikola Pflegerová, asistentka, Mgr.
Michaela Vojtková, do října 2014 vedoucí oddělení.
Tiskové a ediční oddělení
slouží zejména vydavatelským
záměrům ústavu, zajišťuje
komunikaci
vědy
prostřednictvím
médií
a sociálních sítí Facebook
a Twitter.
Dále
zajišťuje
výkonnou
redakci
bibliografické databáze CEJSH
a prezentaci výsledků ústavu.
Stará se o organizování
tiskových konferencí, kulatých
stolů, dnů otevřených dveří, vydávání tiskových zpráv a archivaci tiskových materiálů.

Hlavní náplní je vydavatelská a ediční práce, která zahrnuje vydávání impaktovaného
časopisu Sociologický časopis / Czech Sociological Review, edice Sociologické
monografie, koedice se Sociologickým nakladatelstvím (SLON), a zpracování dat
pro internetovou databázi Visegrádské čtyřky The Central European Journal of Social
Sciences and Humanities (CEJSH) – cejsh.icm.edu.pl.

Zajišťuje také systematickou spolupráci s novináři a zprostředkovává kontakt mezi vědci
a vědkyněmi a novinářskou obcí. Řada pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
pravidelně poskytuje médiím osobní konzultace a rozhovory, vystupuje v televizních
a rozhlasových pořadech a přispívá do tisku.

Tel.: +420 210 310 217
e-mail: tiskove@soc.cas.cz
Facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR
Twitter.com/Sociologicky
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Ekonomické oddělení
Vedoucí oddělení: Dana Bendová
Členové oddělení: Ing. Petra Broskevičová, zástupkyně ředitele pro finanční rozvoj a
infrastrukturu výzkumu SOÚ AV ČR, v.v.i., Marcela Dundychová, účetní, Helena
Gimenezová, účetní, Ivana Jírovská, finanční účetní, Bc. Jitka Německá, účetní, Ing. Marie
Baláčová, projektová specialistka, Ing. Petr Burda, projektový specialista, Miroslav Siva, IT
specialista, Ivana Vlháčková, provozní pracovnice
Externí spolupráce: Milan Paučula, IT specialista
Ekonomické
oddělení
zajišťuje
provozně
ekonomický chod ústavu:
vede
účetnictví
ústavu,
zajišťuje evidenci a finanční
vedení vědeckých projektů
a grantů, konzultuje finanční
návrhy podávaných projektů
a
grantů,
zabezpečuje
infrastrukturu,
správu
movitého
i
nemovitého
majetku,
zabezpečuje
kontakt se zřizovatelem
Akademií věd ČR, finančními úřady, auditory atd.

Sekretariát ředitele

Členky oddělení: PhDr. Marie Čermáková, Mgr. Gabriela Kovářová, vedoucí sekretariátu,
Šárka Zumrová, personalistka
Sekretariát zajišťuje servisní služby a personalistiku instituce.
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2. ZŘIZOVACÍ LISTINA SOÚ AV ČR, V.V.I., CHARAKTERISTIKA A ZMĚNY
V souvislosti se vkladem spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku areál Jilská –
Husova ve výši 1�3 spoluvlastnického podílu byla Sociologickému ústavu AV ČR, v.v.i.,
v roce 2008 vydána nová zřizovací listina - úplné znění, účinná od 7. 12. 2007. Zřizovací
listina je veřejně uložena v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, který spravuje
MŠMT ČR, viz rvvi.msmt.cz.
a. Zřizovatel

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

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

V roce 2014 nedošlo k dalším změnám zřizovací listiny Sociologického ústavu AV ČR,
v.v.i.
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3. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČÍNNOSTI SOÚ AV ČR, v.v.i.

3.1 Hlavní činnost v roce 2014
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025). V souladu s přijatým
Programem výzkumné činnosti na léta 2012–2017 a s přijatou vědeckou koncepcí je
hlavní profil činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na léta 2012–2017 utvářen
realizací základního výzkumu v oblasti sociologie a výzkumu v oblasti veřejného mínění.
V roce 2014 přispíval výzkum ke zvyšování úrovně vědeckého poznání složitých
společenských procesů, vztahů, souvislostí a mechanismů a k využití výsledků
sociologického bádání v praxi. Hlavním tématem byla sociologická analýza
dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu rozvoje znalostní
společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu, prohloubená o aktuální zkoumání
sociálně, politicky, ekonomicky či hodnotově podmíněných trendů. Výzkum zahrnoval
následující tematické oblasti:
•
institucionální, hodnotové a kulturní souvislosti pracovního i sociálního života,
•
socioekonomie bydlení a instrumenty sociální politiky,
•
výzkum a teorie genderových identit a nerovností,
•
kulturní a národní identity, hodnotové orientace a role sociálního kapitálu,
•
dějiny sociologie a sociologie náboženství,
•
výzkum institucionálního rámce a multiúrovňového systému vládnutí,
•
výzkum sociálních, vzdělanostních a prostorových nerovností,
•
výzkum reprezentace zájmů v oblasti politiky, práce a kapitálu a podmínek
rozvoje občanské společnosti,
•
výzkum společenské struktury, dynamiky a kvality života,
•
výzkum veřejného mínění v národním rámci i v evropské komparaci,
•
teorie a metodologie datových analýz.
Pracoviště směřovalo ke dvěma hlavním cílům, které jsou vzájemně provázány a které
společně podmiňují rozvoj sociologické perspektivy výzkumu. SOÚ AV ČR, v.v.i., tak
výsledky své vědecké činnosti přispíval k (1) rozvoji české společnosti a její vzdělanosti,
(2) propojení českého sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění se
strukturami a aktivitami světové vědy. Hlavní podporované a rozvíjené směry výzkumu,
stejně jako teorie a metodologie s nimi spojené formovaly jedinečnost a specifičnost
sociologické perspektivy výzkumu, ale svými přesahy k jiným oborům společenských
a humanitních věd přispívaly i k rozvoji interdisciplinárních přístupů. Pracoviště aktivně
řešilo výzkumné projekty a kontinuálně navazovalo na svou úspěšnou politiku při
získávání grantové podpory pro nové projekty. Vysoký mezinárodní kredit vědeckých
výsledků ústavu a významná integrace vědeckých osobností ústavu do evropských
a mezinárodních struktur vědy umožnily kontinuitu a rozvoj mezinárodní spolupráce
v mnoha rovinách vědeckého profilu.
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3.2 Výzkumné projekty – struktura a poskytovatelé
V roce 2014 byla výzkumná činnost prováděna v rámci přijatých výzkumných projektů,
které byly podpořeny granty. Celkem bylo v různých fázích rozpracování řešeno
31 projektů. Z tohoto počtu bylo 11 projektů podpořeno GA ČR (9 standardních
projektů, 1 postdoktorandský projekt a 1 projekt excelence). 3 projekty byly podpořeny
TA ČR v rámci programu Omega. SOÚ AV ČR, v.v.i., byl také nositelem 6 projektů
financovaných MŠMT ČR, které zahrnovaly tři projekty v rámci programu EUPRO II,
jeden projekt v rámci programu INGO II a dva projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.
Pokračoval také výzkumný projekt podpořený MK ČR v rámci programu NAKI.
Pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., se dále podíleli na řešení tří projektů 7. rámcového
programu EU, dvou projektů podporovaných z evropských Strukturálních fondů v rámci
Operačního programu Nadnárodní spolupráce a jednoho projektu v rámci Progress
Programme (2007–2013). V roce 2014 SOU AV ČR, v.v.i., úspěšně aplikoval v programu
Dejme (že)nám šanci, Norské fondy a získal 3 projekty v tomto programu. V roce 2014
pokračovala spolupráce konsorcia v rámci Targeted Network – COST.

Během roku 2014 byly rovněž podávány žádosti o podporu grantových projektů, které
by měly doplnit či již doplnily vědecký program ústavu. Celkem bylo v roce 2014 podáno
34 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR (GA ČR – 10 standardních
projektů, TA ČR – 2 projekty v rámci programu Beta, MŠMT ČR – 3 projekty v rámci
velkých infrastruktur a 6 projektů v rámci Česko-norského výzkumného programu,
Open Society Fund – 3 projekty v rámci programu Dejme (že)nám šanci, Norské fondy
2009-2014) i ze zahraničí (9 projektů v rámci rámcového programu pro výzkum
a inovace Horizon 2020 a 2 projekty na základě výzvy U. S. Embassy a Erste Stiftung).
Z celkového počtu 34 podaných projektů za rok 2014 již ke dni přípravy VZ bylo
10 projektů přijato k řešení, 22 projektů bylo zamítnuto a 2 projekty jsou
ve schvalovacím řízení.
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Obrázek 3.2.1 – Počet projektů akademického výzkumu řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., a výše
celkové dotace podle poskytovatele v roce 2014

Poskytovatelé

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

3.3 Výzkumné projekty – řešené v roce 2014
Výzkumnou činnost ústavu lze realizovat pouze za podmínek získání finanční podpory
na projekty, které rozvíjejí a podporují dlouhodobý koncepční rozvoj ústavu. Vstupní
branou úspěšného dlouhodobého koncepčního rozvoje bádání v oboru sociologie
je nutnost být úspěšný v získávání grantových podpor a dalších finančních zdrojů.
Přehled projektů uvádějí tabulky 3.3.1 a 3.3.2.
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Tabulka 3.3.1 – Souhrnné údaje o projektech podporovaných ze státního rozpočtu ČR
řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2014
Poř.
číslo

Identifikační č.
projektu

Poskytovatel

Řešitel/
spoluřešitel

Název

Doba řešení
Od

Do

1.

P404/11/0145

GA ČR

Hamplová, D.

Zdraví a rodina − ISSP 2011 a 2012

2011

2014

3

P404/12/0714

GA ČR

Čermák, D.

Krajská zastupitelstva v evropské perspektivě

2012

2014

2.
4
5

P404/12/P053
P404/12/1014
P404/12/1446

GA ČR
GA ČR
GA ČR

6

P408/12/1442

GA ČR

7

P408/12/1474

GA ČR

9

13-10320S

GA ČR

8

10
11
12
13

13-29032S

14-15008S

14-36154G
TD020134
TD020170

GA ČR

GA ČR
GA ČR
TA ČR
TA ČR

Dudová, R.
Bernard, J.
Lux, M.

Kostelecký,
T.
Lyons, P.
Lyons, P.

Vinopal, J.

Večerník, j.
Lyons, P.

Maříková, H.

Ďurďovič, M.

14

TD020046

TA ČR

Vinopal, J.

16

LM2010006

MŠMT

Krejčí, J.

15

LG12023

MŠMT

Plecitá, K.

17

LM2010012

MŠMT

Plecitá, K.

18

LE12003

MŠMT

Linková, M.

19
20

21

LE14021
LE14016

DF11P01OVV032

MŠMT
MŠMT

MK

Linková, M.
Linková, M.

Patočková, V.

Diskurzivní rámování a každodenní zkušenost péče
o starší v České republice
Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v
Česku: koncentrační, nebo difuzní procesy?

Využití sociologických metod pro analýzu
nerovnováhy na trhu bydlení. Kritická a kontextuální
metodologie ve výzkumu bydlení

2012
2012
2012

2014
2014
2015

Stabilita a změny prostorových vzorců volebních
preferencí na území České republiky od zavedení
všeobecného hlasovacího práva - příčiny a důsledky

2012

2015

Zdroje, povaha a vliv politické informovanosti

Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní
analýza demokratického občanství v České republice

2012

Význam meziskupinových diferencí v diskurzivních
procesech veřejného mínění

2013

2014

2013

2015

Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České
republice v komparativní perspektivě
Dynamika změny v české společnosti

Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a
soukromého života na pracovišti

Sociální komunikace a budování důvěry v procesu
výběru lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého
jaderného paliva a radioaktivních odpadů

2014
2014
2014
2014

2016

2016
2018
2015
2015

Proměny kvality pracovního života

2014

2015

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

2010

2015

ISSP 2013 - Národní identita III (INGO II)

Vytvoření českého uzlu panevropského projektu
velké výzkumné infrastruktury European Social
Survey (ESS - survey)
Národní kontaktní centrum - ženy a věda IV (EUPRO
II)
EUPRO II

–

Podpora mezinárodní spolupráce v

oblasti mentoringu: síťování a výzkum
EUPRO II

– Posilování evropské dimenze českého

výzkumu zastupováním ČR v expertních skupinách
ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska
genderové vyváženosti

Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje
kultury
a
uchování
kulturního
dědictví
v regionálním prostředí a její využití v efektivnější
organizaci kulturních aktivit regionu

2012

2014

2010

2015

2012

2015

2014

2017

2011

2014

2014

2017

Poznámka: Projekty jsou řazeny podle poskytovatelů.
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Tabulka 3.3.2 – Souhrnné údaje o zahraničních projektech řešených v SOÚ AV ČR, v.v.i.,
v roce 2014
Poř.
čísl
o

Identifikační
č. projektu

Druh
projekt
u

1

3sCE416P4

OP NN

Lux, M.

2

3sCE414P4

OP NN

Kostelecký, T.

3

7E12022

7. RP

Mansfeldová, Z.

4

605140

7.RP

Vajdová, Z.

5

611034

7. RP

Linková, M.

7
8

263
255

NF
NF

Linková, M.
Vohlídalová, M.

6
9

10

40000004909
274

TN1201

Progress
NF

COSTgender
STE

Doba řešení

Řešitel/
spoluřešitel

Křížková, A.
Dudová, R.

Linková, M.

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

Název

Akronym

Housing and Home-care for the
Elderly and Vulnerable People and
Local Partnership Strategies in
Central European
New Innovative Solutions to Adapt
Governance and Management of
Public Infrastructure and Services
to
Demographic
Change
in
Shrinking Regions and Cities of CE
Security Meets Socio-Economic
Methodologies
Building a Platform for Enhanced
Societal Research Related to
Nuclear Energy in Central and
Eastern Europe
TRansforming
Institutions
by
Gendering contents and Gaining
Equality in Research
Social and Economic Enterprises
and Gender Opportunities
Hájíme práva žen v České republice
Ženy a muži v rovnováze
Celoživotní ekonomické dopady
mateřství
genderSTE

–

Gender,

Science,

Technology and Environment

Od

Do

HELPS

2011

2014

ADAPT2DC

2011

2014

SECONOMICS

2012

2015

PLATENSO

2013

2016

TRIGGER

2014

2013

2014
2014

2016
2016

SEE-GO

2014
2014
2013

2016
2016
2016

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 příjemcem nebo spolupříjemcem dotace.

Zdraví a rodina – ISSP 2011 a 2012
Řešitelka: doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2011–2014
Výzkum vztahu mezi rodinným životem a psychickým a fyzickým zdravím je jedním
z velkých témat současné sociologické, demografické a epidemiologické literatury.
Na jednu stranu vzbuzuje zájem otázka, jak rodinný stav a rodičovství ovlivňuje zdraví
a chování jedince, na druhou stranu rostoucí počet studií začíná věnovat pozornost
otázce, jak se rodiny mění a přizpůsobují situaci, kdy se musí starat o nemocného člena.
Důležitost vztahu mezi rodinou a zdravím je zdokumentovaná v celé řadě zemí.
Srovnávací výzkumy jsou relativně málo časté, ačkoliv existuje řada teoretických
i empirických důvodů, proč by tento vztah měl být závislý na sociálním kontextu
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a ačkoliv by srovnávací výzkum mohl zásadně přispět k vysvětlení daného vztahu. Cílem
tohoto projektu je proto zkoumat vztah mezi rodinou a zdravím, a to jak v českém
národním kontextu, tak v mezinárodním srovnání. Součástí projektu je účast
na mezinárodním srovnávacím programu ISSP (ISSP 2011 – Zdraví a ISSP 2012 – Rodina
a měnící se gender role).

Diskurzivní rámování a každodenní zkušenost péče o starší v České republice
Řešitelka: Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2012–2014
Demografické změny odehrávající se v současnosti v evropských společnostech (včetně
České republiky) vedou ke vzniku deficitu dostupné péče o starší osoby. Péče o seniory
se stále odehrává zejména v neformálním sektoru a je vykonávána častěji ženami než
muži. Osoby poskytující péči se musí vyrovnávat se soupeřícími nároky a povinnostmi
a jsou vystaveny většímu riziku chudoby. Očekávání kladená různými normativními
systémy na potenciální pečovatelky jsou často ve vzájemném rozporu. Cílem projektu
bylo odhalit, jaké rámce používá veřejný a politický diskurs péče o starší v České
Republice; jak popisují a interpretují své zkušenosti ženy, které v ČR osobně pečují
o staršího člena rodiny v domácnosti, a jak tyto zkušenosti a jejich interpretace,
praktické modely péče a osobní etika péče odpovídají veřejnému rámování problému.
Projekt kombinoval metodologii analýzy politického diskursu s kvalitativní metodologií
konstruktivistické verze zakotvené teorie, s použitím techniky hloubkového rozhovoru.

Krajská zastupitelstva v evropské perspektivě
Řešitel: PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2012–2014
Regionální samospráva tvoří důležitou součást víceúrovňového vládnutí. Tato instituce
prochází v posledních desetiletích řadou změn a to jak ve starých, tak v nových
demokraciích. Důležitou roli přitom sehrává proces evropské integrace. V České
republice byla krajská samospráva na přelomu tisíciletí vybudována zcela nově.
Významná část regionálních politických elit se rekrutovala z lokální politiky. Na rozdíl
od ní jsou však z krajské samosprávy takřka zcela vyloučeni nestraníci. Tento projekt
navazuje na mezinárodní výzkumy představitelů místních samospráv (POLLEADER,
MAELG) a zahrnuje aktivní účast na mezinárodním výzkumu zaměřeném na regionální
reprezentace. Pozornost se soustředí na rekrutaci a politické dráhy krajských
zastupitelů (včetně konce kariér první generace regionálních politiků), otázku jejich
profesionalizace, vnitřní diferenciaci a rozdíly mezi jednotlivými kraji. Vedle role
politických stran bude brán zřetel také na otázku kumulace funkcí či politické ambice.
Sledovány byly názory na reformní kroky a to, jak zastupitelé sami vnímají své role.
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Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační, nebo
difuzní procesy?
Řešitel: Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2012–2014
Projekt vyplňuje mezery ve výzkumu mezinárodní migrace, a to zejména vnitrostátní
migrace cizinců. Vzhledem k nedostatku informací o tomto procesu provádí rozsáhlejší
sběr dat. Jsou realizovány série kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod,
zejména interview a dotazníkové šetření vybraných vzorků zahraničních migrantů
v Česku. Zároveň je provedena sekundární analýza dat z registru obyvatelstva
a ze Sčítání lidu domů a bytů 2011. Důraz je kladen na objasnění charakteru vnitřní
mobility cizinců a jejího vlivu na sociálně prostorovou diferenciaci obyvatelstva.
Základním úkolem přitom je najít nejvýznamnější faktory ovlivňující vnitřní mobilitu
vybraných skupin cizinců a analyzovat míru jejich integrace právě v návaznosti na
reálnou či potenciální vnitřní migrační mobilitu. Výsledkem této analýzy je typologie
faktorů určujících charakter migračního chování cizinců. Pozornost je také věnována
identifikaci imigračních center a objasnění trajektorií posloupnosti následných migrací z
hlediska hierarchické struktury osídlení.
Využití sociologických metod pro analýzu nerovnováhy na trhu bydlení. Kritická a
kontextuální metodologie ve výzkumu bydlení
Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2012–2015
Cílem projektu je efektivnější využití sociologických teorií a metod při analýze poptávky
po bydlení. Jak ukázala globální ekonomická krize, trh bydlení má potenciál ohrozit
stabilitu celého národního hospodářství, a dokonce i světového hospodářství.
Nerovnováha na trhu bydlení nebyla však standardními ekonometrickými přístupy včas
a spolehlivě detekována. Hlavním cílem projektu je proto definovat alternativní metody
detekce nerovnováhy na trhu bydlení, a to za pomoci sociologických metod. Standardní
ekonometrické přístupy nezohledňují existenci sociálních interakcí a informačních
bariér. Projekt se proto zaměřuje na analýzu vlivu obecných sociálních konstruktů
a typických sociálních interakcí na tvorbu preferencí, očekávání a rozhodování na trhu
bydlení. Projekt má rovněž posílit kritický diskurz ve světovém výzkumu bydlení
a přispět k lepšímu poznání specifik trhu bydlení v ČR a specifických preferencí českých
občanů v oblasti bydlení. Návaznost na nejnovější census umožňuje využití jeho
výsledků i pro jiné účely – například při formování české bytové politiky.
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Stabilita a změny prostorových vzorců volebních preferencí na území České
republiky od zavedení všeobecného hlasovacího práva – příčiny a důsledky
Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2012–2015
Projekt analyzuje prostorové vzorce volebních výsledků parlamentních voleb, které se
na území dnešní České republiky konaly mezi roky 1920 a 2010. Na základě analýzy
stranických preferencí a volební účasti identifikuje území s dlouhodobě stabilním
volebním chováním a naopak území, v nichž se volební chování v průběhu sledovaného
období nejvíce měnilo. Porovnáním s prostorovými vzorci demografických a sociálněekonomických charakteristik populace identifikuje území, v nichž lze volební výsledky
nejlépe vysvětlit složením populace a naopak území, v nichž jsou volební výsledky
nejvíce odlišné od toho, co by bylo možné na základě složení populace očekávat.
Ve druhé části se projekt zaměří na detailnější analýzu mechanismů, kterými se
prostorově specifické volební preference obyvatel udržují v čase, v řadě případů
navzdory podstatným politickým, ekonomickým a sociálním změnám, ke kterým
dochází.

Zdroje, povaha a vliv politické informovanosti
Řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2012–2014
Projekt zkoumá determinanty, charakteristiky a důsledky různých úrovní politické
informovanosti občanů ve vyspělých demokratických státech. Proto se skládá ze tří
komponent: zkoumání zdrojů, povahy a vlivu politické informovanosti. Zdroje: Různá
úroveň politické informovanosti mezi občany je prozkoumána pomocí modelu
příležitosti, schopnosti a motivace. Povaha: Politická informovanost je zkoumána
z hlediska toho, zda tvoří jednu obecnou vlastnost občanů, či zda je specifická z hlediska
různých domén. Dimenzionalita politické informovanosti má důležité implikace pro její
měření. Vliv: důsledky různých úrovní politické informovanosti jsou prozkoumány
z hlediska (1) politických postojů, (2) volby strany a (3) hodnocení vlády. V obecné
rovině se výzkum ptá, jak by se změnily politické preference občanů, kdyby všichni měli
stejně vysokou úroveň politické informovanosti. Tento výzkum testuje předpoklad, že
vysoká politická informovanost by měla vést k přesnějším a odůvodněnějším politickým
rozhodnutím. Projekt zkoumá politickou informovanost z hlediska tří základních
aspektů: (1) zdrojů politické informovanosti, (2) dimenzionality politické
informovanosti a (3) důsledků různých úrovní informovanosti na politické postoje,
volbu strany a hodnocení vládní činnosti.
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Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického
občanství v České republice
Řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2013–2016
Výzkumný projekt je zaměřen na zkoumání povahy a determinant politického aktivismu
v České republice. Klade zvláštní důraz na to, jak se občané účastní protestů
a demonstrací. Cílem projektu je ukázat, jak se protestující liší od ostatních obyvatel ČR
ve smyslu jejich postojů a chování. Zároveň má ambici přinést nové poznatky o tom, jak
kontext ovlivňuje povahu postojů a úroveň aktivismu protestujících a řadových občanů.

Význam meziskupinových diferencí v diskurzivních procesech veřejného mínění
Řešitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2013–2015
Porozumět procesu veřejného mínění je v situaci zrychlujících se společenských změn
stále naléhavější. Veřejné mínění je v tomto projektu pojímáno jako proces, tedy jako
výsledek diskurzivních procesů tří úrovní: individuální, skupinové a celospolečenské.
Role skupinové úrovně v procesu veřejného mínění zůstává prozatím empiricky
neobjasněna, proto jsou ústřední výzkumnou jednotkou v našem případě sociální
skupiny. Skupiny mají dvojí povahu: jsou jednak prostředím, ve kterém jsou formována
individuální mínění, a zároveň aktérem utváření kolektivního veřejného mínění.
Podobně, jako se již prokázalo, že do procesu veřejného mínění se nezapojují stejným
způsobem všichni lidé, se dá předpokládat, že je rozdílná i role různých skupin. Případná
projevená podoba veřejného mínění jako sociální a politické síly je tudíž ovlivněna
odlišnostmi mezi skupinami. Struktura a dynamika zapojování skupin do procesu
veřejného mínění jsou zkoumány s využitím konceptu názorového vůdcovství a teorie
agenda-setting, hlavní výzkumnou metodou je panelové šetření na skupinách
formovaných kolem názorových vůdců.

Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České republice v komparativní
perspektivě
Řešitel: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2014–2016
Ve světě je mnoho proudů sociálně-ekonomického výzkumu věnujících se práci
a zaměstnání. Zájem je dále zvýrazněn probíhající hospodářskou recesí, která zvýšila
riziko nezaměstnanosti a nastoluje otázky týkající se budoucích změn v oblasti
pracovních sil a zaměstnanosti. V České republice je však výzkumný zájem o tuto oblast
spíše slabý. Hlavním úkolem projektu je proto poskytnout bohatý obraz chování
pracovníků u nás, se zvláštním zaměřením na změny ve vnímání práce a v hodnotách
zaměstnání. Uvedené zaměření odráží skutečnost, že v období nejistoty jsou hodnotové
a behaviorální aspekty důležitější než jindy. K tomuto účelu jsou analyzovány různé
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sociologické a statistické výzkumy, které umožňují časové a mezinárodní srovnání.
K disponibilním datům je rovněž připojen modul Pracovní orientace ISSP 2015 doplněný
o otázky týkající se současné situace v České republice.

Dynamika změny v české společnosti
Řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Doba řešení projektu: 2014–2018
Projekt zkoumá dynamiku změn v české společnosti prostřednictvím panelového
výzkumu domácností. S použitím poznatků ze sociologie, ekonomie a politologie
se projekt zaměřuje na pět tematických oblastí: rodinu, využití času a hospodaření
s příjmy; vzdělávání a pracovní trh; sociální stratifikaci; bydlení a nerovnosti v bydlení;
politickou participaci a občanskou společnost. Postoje, preference a chování v rámci
domácnosti jsou používány k testování řady teorií sociální změny. Časové snímky
a dotazování dětí poskytují evidenci o jejich každodenním životě a procesu socializace,
v němž se další generace občanů připravuje na participaci v české společnosti.
Explanační modely jsou testovány s využitím pokročilých statistických metod. Kromě
zmapování procesu sociálních změn projekt přispívá k odborné přípravě další generace
českých společenských vědců. Cílem projektu je výzkum sociálních změn v soudobé
české společnosti prostřednictvím 4 vln panelového výzkumu domácností. Základními
tématy výzkumu jsou rodina, vzdělávání, trh práce, bydlení a nerovnosti v bydlení
a politická participace.

Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na
pracovišti
Řešitelka: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení projektu: 2014–2015
Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky řízení diverzity a slaďování
pracovního a soukromého života na pracovišti, která je využitelná přímo zaměstnavateli
a organizacemi. Jde o inovativní propojení metod sociologického výzkumu s pilotní
aplikací metodiky v praxi na dvou pracovištích včetně monitoringu dopadů metodiky.
Sociální komunikace a budování důvěry v procesu výběru lokality pro hlubinné
úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů
Řešitel: Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení projektu: 2014–2015
Projekt je zaměřen na sociální dimenzi procesu vyhledávání a výběru lokality pro
výstavbu hlubinného úložiště (HÚ) radioaktivních odpadů (RO) v ČR. Cílem je získání
a systematizace empirických poznatků a vytvoření aplikovatelných výsledků ve formě
praktických principů a postupů sociální komunikace a participativního rozhodování
založeného na vzájemné důvěře aktérů. Účelem je přispět k nekonfliktnímu procesu
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výběru lokality z hlediska všech realizačních aspektů a názorových perspektiv všech
aktérů. HÚ je považováno za nejlepší řešení pro nakládání s radioaktivním odpadem,
geofyzikálními podmínkami pro jeho vybudování však disponuje jenom několik lokalit
na území ČR. Stát a jím zřízené instituce jsou zodpovědné za bezpečné uložení VJP a RO,
a tedy za vybudování HÚ v konkrétní lokalitě, v katastru konkrétních obcí.
V posloupných krocích, které zatím nejsou přesně stanoveny (tj. jsou obsahem jednání),
má být ze současných 7 vytipovaných lokalit vybrána 1 finální lokalita pro výstavbu.
Projekt HÚ je ojedinělý, sociálně je vnímán jako vysoce rizikový a ohrožující, v důsledku
vyvolávající negativní reakce dotčených obcí. Proces výběru finální lokality a následná
výstavba HÚ představují významný přímý zásah státu do života dotčených obcí a jejich
obyvatel, který však nelze realizovat bez jejich souhlasu. V polistopadových dějinách ČR
jde o bezprecedentní situaci kladoucí nové požadavky na komunikaci mezi státem
a občany, na důvěru mezi aktéry procesu vyhledávání a výběru lokality. Předkládaný
projekt umožní vytvořit postupy a metody pro hodnocení dopadů státních zásahů do
procesu vyhledávání a předcházení negativním efektům. Zároveň se týká i rozvoje ČR
a jejích regionů v rámci evropské integrace. Splňuje tedy minimálně dva specifické cíle
programu OMEGA.

Proměny kvality pracovního života
Řešitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení projektu: 2014–2015
Projekt je zaměřen na analýzu proměn kvality pracovního života v ČR a implementaci již
vytvořené metodiky pro její kontinuální sledování. Výstupy: (1) Publikace analyzující
stav a trendy proměn vnímání práce a pracovních hodnot u pracujících v ČR; (2) dva online SW pro znázornění dlouhodobého vývoje kvality pracovního života v ČR a možnost
komparace individuálních dat organizací a veřejnosti; (3) metodika pro zpětnou vazbu
o dopadech vládnutí na kvalitu pracovního života prostřednictvím aplikace „Indikátoru
SQWL“ a s využitím uvedených SW.
Cílem projektu je přenos výsledků výzkumných prací do reálného fungování společnosti
se záměrem zvýšit akcent a orientaci sociálně-ekonomické politiky na kvalitu práce a žití
včetně humánních a důstojných podmínek výkonu pracovních činností obyvatel ČR.
Zvýšení kvality sociální a hospodářské politiky i veřejné správy vyžaduje systém
zpětných vazeb, průběžné vyhodnocování jejich efektivity a dopadů, a to s využitím
moderních metod, které tento projekt pro oblast práce (objektivní i subjektivní
hodnocení) přinese. Konkrétně se jedná o poznatky a nástroje pro sledování stavu
a vývoje hodnoty, důležitosti práce i spokojenosti se současně vykonávanou
prací/zaměstnáním obyvatel ČR.
Výsledky projektu jsou: moderně pojatá publikace o stavu a vývoji kvality pracovního
života v ČR; metodika k realizaci zpětné vazby o kvalitě pracovního života pro MPSV ČR;
dále originálně vytvořené softwary „SQWL Prezentace“ a „SQWL Individual“ k on-line
individuální komparaci s daty reprezentujícími všechny pracující.
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ISSP 2013 – Národní identita III (INGO II)
Řešitelka: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2012–2014
Národní identita se stala po roce 1989 v sociálních vědách významným výzkumným
tématem. V první polovině 90. let dvacátého století došlo v Evropě k řadě událostí, které
obrátily pozornost vědců k problematice národní identity – rozpad mnohonárodních
států střední a východní Evropy (Jugoslávie, Ruska, Československa), sjednocení
Německa, Maastrichtská smlouva a dvě vlny rozšiřování Evropské unie o státy střední
a východní Evropy, zavedení evropské měny EURO a zrušení mnoha národních měn.
Tyto a mnohé jiné události a procesy (národnostní problémy v Belgii, Španělsku,
Spojeném království a Itálii, a imigrace z mimoevropských zemí) podnítily zájem
o problematiku národní identity na celém světě. V roce 1995 výzkumná asociace ISSP
poprvé realizovala ve 23 zemích světa včetně České republiky komparativní výzkumné
šetření Národní identita I. Šetření Národní identita II bylo znovu zopakováno v roce
2003 v 34 zemích světa včetně České republiky a jeho třetí vlna (Národní identita III) se
uskutečnilo v roce 2013. Česká republika měla za sebou v roce 2013 dvacet let existence
a téma národní identity patří do 8. Prioritního směru (Priority rozvoje české
společnosti) Národní politiky výzkumu a vývoje 2009–2015 (téma 4. Česká identita
a okolní svět). Nové mezinárodní výzkumné šetření přináší cenná data o: (1) Národní
identitě jako identitě kolektivní, (2) vnímání charakteristik národa (státní národ, etnokulturní národ), (3) vztahu k teritoriálním a správním entitám (obec/město, kraj, stát,
Evropská unie, kontinent), (4) národní hrdosti, (5) nacionalismu, (6) postojích
k imigraci, (7) postojích k etnické asimilaci, (8) postojích ke globalizaci, (9) geografické
mobilitě a (10) znalosti jazyků.
Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu CESSDA a jeho zapojení do panevropské
velké výzkumné infrastruktury datových služeb pro socioekonomický výzkum
Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2010–2015
Hlavním cílem projektu je vytvořit český uzel evropské velké distribuované výzkumné
infrastruktury Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA-ERIC,
a zajistit tak zapojení České republiky do vybudování jednotného evropského systému
sociálněvědních datových služeb. Centralizované, veřejně přístupné datové archivy patří
k základním infrastrukturám pro sociálněvědní výzkum a výuku. Tyto archivy slouží
jako platforma pro sdílení dat a výzkumných nástrojů mezi výzkumnými týmy,
usnadňují používání dat z vědeckých výzkumů ve vysokoškolské výuce, umožňují
kombinaci více datových zdrojů v jednotlivých projektech a prostřednictvím
propojování databází přispívají k produkci nového empirického materiálu. Projekt
CESSDA byl vybrán v procesu ESFRI a zařazen do ESFRI Roadmap za účelem vytvoření
jedné z ústředních výzkumných infrastruktur Evropského výzkumného prostoru.
Na základě propojení evropských datových archivů sdružených v současné síti CESSDA
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vzniká společná datová infrastruktura, která umožňuje výzkumníkům vyhledávat
a získávat socioekonomická data v Evropě v rámci jednotného integrovaného systému
vysoce kvalitních datových služeb. CESSDA tím odpovídá na poptávku po datových
zdrojích pro evropský komparativní výzkum a významně posiluje podmínky pro
dosahování excelence v evropském sociálněvědním výzkumu. Hlavní přínos pro české
výzkumníky je v integraci českých dat do kontextu mezinárodních databází, a tedy
ve vytvoření datového zdroje pro mezinárodní komparace zahrnující Českou republiku.
Dostupnost mezinárodně srovnatelných dat je podmínkou pro orientaci výzkumu na
mezinárodní excelenci a zároveň východiskem pro účast v mnoha projektech programů
EU a dalších mezinárodních programů.

Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné infrastruktury
European Social Survey (ESS – survey)
Řešitelka: Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2010–2015
Projekt má za cíl vybudování národního uzlu evropské infrastruktury ESS v České
republice a realizaci páté, šesté a sedmé vlny výzkumných šetření, které jsou centrální
činností ESS. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., stál u zrodu projektu ESS v roce 2001. Od té
doby se podílel na realizaci prvního, druhého a čtvrtého kola projektu. Předmětem
řešení projektu v roce 2011 byla realizace pátého kola sběru dat (Round 5) s tématy
Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese a Důvěra v trestní spravedlnost:
evropská komparativní analýza. Česká data tak byla zveřejněna 16. října 2011 v první
edici (Edition 1.0) spolu s daty z Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Izraele, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Ruské federace,
Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. Zveřejněny byly již první
výsledky pátého kola sběru dat (viz www.europeansocialsurvey.org – Trust in Justice).
European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný projekt, jehož cílem
je porozumět moderní evropské společnosti a změnám, které v ní probíhají. ESS patří
mezi přední projekty Evropského výzkumného prostoru a je zařazen do ESFRI
Roadmap. V roce 2005 získal jako první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd
s českou účastí Descartesovu cenu udělovanou Evropskou komisí. Na konci roku 2011
byl projekt ESS změněn na evropskou výzkumnou infrastrukturu ESS ERIC se sídlem
ve Velké Británii. Náplní projektu ESS je příprava a realizace mezinárodních
kvantitativních výzkumných šetření populací evropských zemí a poskytování
souvisejících datových a vzdělávacích služeb. Tato šetření se v evropských státech
provádějí bianuálně. Data z výzkumných šetření ESS jsou archivována
a zdokumentována v datovém archivu Norwegian Social Sciences Data Service, který je
zpřístupňuje v režimu „open access“, a uživatelé je mohou po registraci volně a pohodlně
stahovat na webových stránkách.
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Národní kontaktní centrum – ženy a věda IV (EUPRO II)
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2012–2015
Národní kontaktní centrum – ženy a věda přispívá k budování genderové rovnosti
v oblasti vědy a výzkumu. Od roku 2001 centrum rozvíjí diskuse a prosazuje opatření
k odstranění diskriminace a genderové nerovnosti ve vědě. Požaduje nápravu
po odpovědných institucích a nabízí řešení, která zlepšují profesní uplatnění vědkyň.
Provádí genderové analýzy, aby upozornilo na nesymetrické rozložení mocenského
postavení mužů a žen ve vědě i ve společnosti obecně.
Zvyšuje povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňuje vědkyně a jejich
práci. Podporuje a rozvíjí spolupráci žen ve vědě. Zapojuje se do mezinárodních sítí
(European Platform for Women Scientists a ATGender) a tvorby vědních politik. Účastní
se mezinárodních projektů a spolupracuje s podobně orientovanými podpůrnými
a výzkumnými organizacemi v zahraničí, zejména v Evropě. Tým tvoří socioložky
a genderové expertky v oblasti sociologie vědění, feministických teorií a genderových
studií a v oblasti veřejné politiky.
EUPRO II – Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování
a výzkum
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2014–2017
V návaznosti na mentoringový projekt pro studentky středních škol, zaměřený
na destereotypizaci vědních oborů a realizovaný v rámci projektů Národní kontaktní
centrum – ženy a věda (OK08007 a LE12003), které probíhaly v letech 2009-2012
a 2012-2015, je cílem projektu rozšířit mentoringovou činnost Národního kontaktního
centra – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a vytvořit mentoringové schéma
pro začínající vědkyně (Ph.D., postdoc). Nový mentoringový program umožňuje
plnohodnotné zapojení do evropské sítě mentoringových programů pro vědkyně
eument-net, což přispívá k dosažení cíle programu, jímž je rozvíjení mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji. Zároveň na základě výzkumu zaměřeného na analýzu
situace začínajících vědkyň v ČR a na vyhodnocení přínosů mentoringového programu
pro kariérní rozvoj žen ve vědě získává NKC–ŽV možnost vstoupit aktivně
do mezinárodní diskuse o výzkumu na tomto poli. NKC–ŽV tím rozšiřuje svoji dosavadní
činnost v oblasti destereotypizace vědních oborů a přispívá k rozvoji genderové rovnosti
v evropském a českém výzkumu.
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EUPRO II – Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR
v expertních skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska
genderové vyváženosti
Řešitelka: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení projektu: 2014–2017
Část projektu se zaměřuje na uskutečnění kulturní a institucionální změny VŠCHT Praha
s cílem posílit genderovou rovnost. VŠCHT Praha je institucí s vysoce rozvinutou
mezinárodní spoluprací a úspěšností účasti v evropském výzkumu, v jejím projektovém
portfoliu ale zatím chybí řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů a genderové
rovnosti. Tato transformace je na VŠCHT Praha řešena v rámci předkládaného projektu
prostřednictvím spolupráce s druhým řešitelským pracovištěm, Národním kontaktním
centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a komplementárně k nově
zahajovanému projektu 7.RP TRIGGER. Na VŠCHT Praha je vytvářeno prostředí, které
má zajistit rozvoj ženského potenciálu pro výzkum. Předkládaný projekt je v České
republice první svého druhu a přispívá k dosažení čtyř základních cílů: (1) Implementaci
metody kulturní a institucionální změny na VŠCHT Praha, (2) rozšíření a prohloubení
mezinárodní výzkumné a infrastrukturní spolupráce řešitelského týmu na evropské
úrovni, sdílení dobré praxe a výměně zkušeností, (3) rozvoji lidských zdrojů a ženského
výzkumného potenciálu na VŠCHT Praha a (4) rozvoji nového výzkumného proudu v ČR
v oblasti výzkumu implementace kulturní a institucionální změny ve výzkumu.

Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního
dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních
aktivit regionu
Řešitelka: Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Doba řešení projektu: 2011–2014
Cílem projektu bylo zjištění, jak jsou rozvoj kultury, organizace a využití kulturních
aktivit podmíněny sociálním a institucionálním prostředím regionu, a jak lze využít tuto
znalost v činnosti subjektů, které se v oblasti kultury a uchování kulturního dědictví
angažují. Sociálním prostředím rozumíme strukturální charakteristiky obyvatel, míru
sociálního kapitálu a míru soudržnosti a jejich regionální specifika; institucionálním
prostředím rozumíme veřejnou správu regionu, zvláště její samosprávné orgány, dále
organizace neziskového a podnikatelského sektoru. Soustředěná pozornost byla
věnována iniciativní a koordinační funkci orgánů krajů a obcí v oblasti kultury
a uchování kulturního dědictví a využití kultury a kulturního dědictví v rozvoji
cestovního ruchu v regionu.
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3.5 Charakteristiky zahraničních výzkumných projektů
ADAPT2DC – New Innovative Solutions to Adapt Governance and Management of
Public Infrastructure and Services to Demographic Change in Shrinking Regions
and Cities of Central Europe
Řešitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Poskytovatel: Evropský regionální rozvojový fond
Doba řešení projektu: 2011–2014
Cílem projektu bylo analyzovat proces demografických změn (zvláště úbytek počtu
obyvatel a s ním související změny demografické struktury) v regionech a městech
ve střední Evropě a jejich důsledky pro schopnost dotčených regionů a měst zajišťovat
na svém území veřejné služby a fungování infrastruktury. Projekt v první fázi
komparativně analyzuje procesy demografické změny a náklady na zajištění veřejných
služeb a infrastruktury v regionech NUTS 3 ve střední Evropě. Ve druhé fázi se projekt
soustředí na detailní analýzu dopadů demografických změn na management veřejných
služeb a infrastruktury ve vybraných „pilotních regionech“. Cílem této série případových
studií je především analyzovat strategie, které regiony i města v reakci na demografické
změny používají, a identifikovat příklady dobré praxe a inovativní řešení používaná
pro zajištění veřejných služeb a infrastruktury. V závěrečné fázi projektu byl připraven
přehled o inovativních a účinných strategiích, jimiž města a regiony reagují na problémy
vyvolané demografickými změnami, a bylo zajištěno rozšíření těchto informací mezi
regiony a města ve střední Evropě.
HELPS – Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People and Local
Partnership Strategies in Central European Cities
Řešitel: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
Poskytovatel: Evropský regionální rozvojový fond
Doba řešení projektu: 2011–2014
Obecným cílem projektu je napomoci rozvoji strategií a postupů umožňujících zvýšit
kvalitu života ohrožených skupin (konkrétně seniorů a osob s postižením) v městských
oblastech střední Evropy. Projekt prosazuje strategii politiky integrace a inovativních
zásahů, které jsou vzájemně provázány na třech úrovních: (1) Jedinec a prostředí
(plánování a realizace životního prostoru a městských infrastruktur, které jsou
přístupné a přizpůsobené všem, zejména – avšak nejen – seniorům, prostřednictvím
nových technologií umožňujících snižovat prostorovou izolaci); (2) jedinec a společnost
(poskytování kvalitních pečovatelských služeb a pokles sociální segregace ohrožených
skupin skrze sociální a komunitní sítě, které mohou zahrnovat různé aktéry); (3) jedinec
a veřejné služby (posílení sociální soudržnosti a finanční udržitelnosti služeb
prostřednictvím nových modelů organizace a managementu veřejných i soukromých
zdrojů přidělených na péči o ohrožené skupiny). Konkrétně projekt směřuje k rozvíjení
a upevnění inovativních řešení v oblasti bydlení a péče podporou modelů politik,
produktů a služeb orientovaných na zapojení širokého spektra lokálních aktérů.
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PLATENSO – Building a Platform for Enhanced Societal Research Related to
Nuclear Energy in Central and Eastern Europe
Řešitelka za partnera projektu: PhDr. Zdenka Vajdová / Mgr. Martin Ďurďovič, PhD.
Poskytovatel: 7. rámcový program EU, Euroatom
Doba řešení projektu: 2013–2016
Cílem PLATENSO je připravit návrh na vytvoření právního základu pro evropský
subjekt, který by se věnoval sociálně-ekonomickým otázkám jaderných technologií,
a rozvíjet doporučení pro výzkumné strategie v PLATENSO zemích. Tím projekt posiluje
schopnosti výzkumných ústavů zemí střední a východní Evropy podílet se na výzkumu
EU ohledně řízení, správy a sociálních aspektů technologií. Jsou mapovány výzkumné
infrastruktury, v jejichž rámci se uskuteční výzkumné aktivity a usiluje se o to, aby
výzkumné přístupy zahrnuly dostatečně širokou paletu. Výzkumné strategie jsou
tvořeny pro výzkum v oblasti řízení, sociální a společenské otázky, které jsou
integrovanou součástí programů EU. Strategie jsou testovány na případových studiích,
aby byla zajištěna jejich proveditelnost. Řada aktivit podporujících síťování
je významným krokem k položení skutečných základů výzkumným strategiím v
PLATENSO zemích.
Vytvoření právního základu evropského subjektu, zabývajícího se socioekonomickými
záležitostmi jaderných technologií, má potenciál překonat bariéry, které stále existují,
tím, že je plně bere v úvahu a je si vědom sociálních a politických problémů, které je
provázejí.

SECONOMICS – Socio-Economics Meets Security
Řešitelka za partnera projektu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Poskytovatel: 7. rámcový program EU, Spolupráce
Doba řešení projektu: 2012–2015
Cílem projektu SECONOMICS je propojit sociologický, ekonomický a bezpečnostní
výzkum do použitelných, konkrétních praktických poznatků, které budou vhodné
pro tvůrce politik a odborníky zodpovědné za bezpečnost občanů. V rámci projektu jsou
prováděny konkrétní případové studie, které se zaměřují zejména na rozpoznání
bezpečnostních rizik v dopravě (letecké, městské hromadné – např. metro) a kritické
infrastruktuře. V centru modelového rámce výzkumu stojí společenské a politické vědy.
Projekt se zaměřuje především na prozkoumání výzev a problémů celoevropské
koordinace bezpečnostních dopadů na dopravní a kritickou infrastrukturu. Přínosem
projektu SECONOMICS je tvorba a prosazování nejmodernějších postupů v oblasti
modelování bezpečnostních problémů v technologickém a socio-ekonomickém kontextu
a jejich následná aplikace sloužící k vyvinutí optimální bezpečnostní politiky.
Stránky projektu: www.seconomicsproject.eu

52

TRIGGER – TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality
in Research
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: 7. rámcový program EU
Doba řešení projektu: 2014–2017
Cílem projektu TRIGGER je navrhnout a uskutečnit na institucionální úrovni systémové
změny hlubšího a udržitelného charakteru v pěti evropských výzkumných organizacích.
Projekt je za asistence institutu specializovaného na genderové otázky ve vědě (ASDO)
koordinován a spolufinancován italskou vládou a zahrnuje pět partnerských universit
z různých členských zemí EU (Česká republika, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko).
Na základě výsledků předchozích projektů a zkušeností byly stanoveny akce, které jsou
realizovány na každé z pěti univerzit a které směřují k odstranění genderových
nerovností na různých úrovních, zejména v následujících oblastech:
1) Pracovní prostředí, ne/formální pracovní kultura a pravidla (zvyšování
informovanosti a povědomí; sběr dat segregovaných dle pohlaví; podpora v počátečních
fázích vědecké kariéry; podpora slaďování pracovního a soukromého a rodinného života
atd.).
2) Obsah a metody vědeckého výzkumu, analýza genderové dimenze a vlivu genderu
v produkci znalosti (aktualizace výukových osnov, integrace genderové dimenze
do koncepce výzkumu a technologických inovací; přidělování finančních prostředků
na genderově citlivý výzkum atd.).
3) Vedení na různých úrovních instituce (výběrová řízení a kritéria pro hodnocení
vědeckých zásluh; stanovení cílů pro dosažení rovnosti v rozhodovacích orgánech;
zviditelňování vědkyň atd.) Každý z pěti zúčastněných partnerů navrhuje
a implementuje „na míru šitý“ transformační plán zahrnující opatření, která se vztahují
ke všem třem zmíněným oblastem a jejichž zastoupení se v každém plánu liší podle
specifických charakteristik, zkušeností a potřeb dané instituce.
Projekt TRIGGER charakterizuje integrace postupů, flexibilita, systematičnost
a konkrétnost. Problematika a témata projektu se tím dostávají do širší veřejné diskuse
a povědomí napříč celou Evropou. Přidaná hodnota projektu vzniká na straně jedné
na strategické úrovni tím, že se projekt zaměřuje na integraci genderové dimenze
do výzkumu, na druhé straně na pracovní úrovni, prostřednictvím vzájemného učení
a sdílení zkušeností mezi partnery projektu a účastníky dalších evropských projektů
strukturální změny, což vytváří základnu pro zrod nového integrovaného modelu.
SEE-GO: Social and Economic Enterprises and Gender Opportunities
Řešitelka za partnera projektu: PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Poskytovatel: Progress Programme EU
Doba řešení projektu: 2014–2016
Cílem projektu je přispět ke zvýšení zapojení žen do rozhodovacích pozic v šesti
odlišných evropských zemích a na evropské úrovni. V tomto ohledu si projekt stanovil
dosažení těchto specifických aktivit: přispět k rozvoji vědění, pokud jde o problémy
a překážky, s nimiž se setkávají ženy při své účasti na ekonomickém rozhodování; zvýšit
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povědomí mezi zúčastněnými stranami o situaci ženské participace na ekonomickém
rozhodování; přispět k rozvoji politik a právních předpisů na vnitrostátní úrovni
a na úrovni Evropské unie podporou posilování a participace žen na ekonomickém
rozhodování.

Hájíme práva žen v České republice
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Posyktovatel: Norské fondy, OSF
Doba řešení projektu: 2014–2016
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je partnerem projektu Hájíme práva žen v České
republice, jehož řešitelem je Česká ženská lobby. Projekt podpořila Nadace Open Society
Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Aktivity Sociologického ústavu v projektu se zaměřují primárně na ustavení
a provozování profesní Komory genderových expertů a expertek. Prostřednictvím
spolupráce několika významných institucí vzniká doposud chybějící profesní komora,
která sdružuje kvalifikované genderové experty a expertky s odlišnými specializacemi,
z různých vědních a společenských oblastí. Vytvoření této ojedinělé platformy
koordinuje SOÚ ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,
Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a dalšími partnery mimo
akademický sektor. Komora poskytuje služby v oblasti genderového vzdělávání,
poradenství a konzultační činnosti. Komora garantuje vysokou expertní znalost v oboru
genderových a feministických studií se zaměřením na konkrétní oblasti: různé aspekty
fungování trhu práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování,
porodnictví a sexuální práva žen, LGBT, menšiny, genderové aspekty přistěhovalectví
a migrace. Projekt dává velkou šanci všem ženám a mužům v tom, aby snahy
o prosazování rovných šancí mezi oběma pohlavími nezůstaly jen na úrovni ideálů
a dlouhodobých přání, ale začaly se realizovat v praxi.
Ženy a muži v rovnováze
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
Posyktovatel: Norské fondy, OSF
Doba řešení projektu: 2014–2016
Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné
zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Projekt zkoumá souvislosti mezi
oběma problémy. Cílem projektu je systémová změna na základě výzkumů, osvěty
a práce s klíčovými aktéry, a to prostřednictvím: (1) Analýzy a výzkumných aktivit
(výzkumy veřejného mínění a postojů veřejnosti, kvalitativní a kvantitativní výzkum na
téma ženy v rozhodovacích pozicích, genderové analýzy politických stran a místních
samospráv), (2) přímou podporou žen v rozhodovacích pozicích (síťovací setkání,
mentoring, databáze expertek), (3) mezinárodním přenosem zkušeností a sdílení knowhow (expertní mezinárodní seminář na téma mentoring političek, šíření povědomí
o prosazování genderové rovnosti ve Skandinávii, mezinárodní mentoringový program
pro političky, studijní cesta), (4) zvyšováním povědomí o tématu zastoupení žen
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v rozhodovacích pozicích (konference na téma kvóty v politice, medializace a publicita,
informační kampaň pro mládež, monitoring legislativy, výroba a šíření publikací),
(5) praktickou implementací gender mainstreamingu (zhodnocení současného stavu,
uplatnění konkrétních nástrojů v praxi, příručka pro uplatňování GM ve městech
a obcích). Hlavním řešitelem a koordinátorem projektu je Fórum 50 %. Sociologický
ústav zajišťuje analýzy a výzkumné aktivity.

Celoživotní ekonomické dopady mateřství
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Poskytovatel: Norské fondy, OSF
Doba řešení projektu: 2014–2016
Kvantifikace celoživotních ekonomických dopadů a nákladů mateřství a zjišťování jejich
příčin povede k revizi veřejných politik a zaměstnavatelských praxí. Doporučení budou
diseminována k osobám v rozhodovacích pozicích a veřejnosti s cílem minimalizovat
negativní ekonomické dopady mateřství na ženy. Zapojení SOÚ do projektu spočívá
v provedení kvalitativního výzkumu možných příčin ekonomického znevýhodnění žen
z důvodu mateřství. Výzkum je zaměřen na rozhodování žen v různých životních
situacích, percepci vlastních možností a životních /ekonomických strategií, a jejich
dopady na konkrétní životy osob a rodin. Hlavním řešitelem projektu je Gender studies,
o. p. s.
genderSTE – Gender, Science, Technology and Environment
Řešitelka za partnera projektu: Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
Poskytovatel: COST Action, EU
Doba řešení projektu: 2013–2016
Projekt je první cílenou (orientovanou) sítí na základě Plánu strategických aktivit
a zaměřuje se na orientovaný cíl genderové rovnosti ve vědě, technologiích a životním
prostředí. V současné době se akce COST genderSTE účastní 33 účastnických zemí,
2 blízké sousední země, 2 mezinárodní partnerské země a 5 specifických organizací.
genderSTE je nová iniciativa programu COST, zaměřená na rozvoj současné znalosti
a implementace politik v oblasti gender, věda, technologie a inženýrství prostřednictvím
sítě expertů a tvůrců politik v oblasti gender, věda a technologie. Cílem projektu je:
(1) Podpořit kariérní rozvoj žen ve vědě a technologiích zaváděním kulturní
a institucionální změny institucí na základě zprávy Evropské komise Strukturální změna
ve výzkumných institucích: Posílení excelence, genderové rovnosti a efektivity v oblasti
výzkumu a inovací, a to prostřednictvím diseminace existujícího výzkumu a nejlepších
praktik, (2) podpořit integraci analýzy na základě pohlaví a genderu do obsahu vědy,
výzkumu a technologií prostřednictvím diseminace existujícího výzkumu v této oblasti
(např. společný projekt EU a USA Gendered Innovations) a (3) identifikovat genderovou
dimenzi v relevantních Velkých výzvách Horizontu 2020 a Společné programovací
iniciativě Městská Evropa (města, doprava, energie a klimatická změna).
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3.6 Výsledky aplikovaného výzkumu dosažené na základě hospodářských
smluv a další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu
Tabulka 3.6.1 – Výsledky spolupráce s podnikatelskou sférou, veřejnou správou a dalšími
organizacemi dosažené na základě hospodářských smluv a projektů v roce 2014
zadavatel
Český
úřad

statistický

Pedagogická fakulta
UK v Praze

Správa
úložišť
radioaktivních
odpadů

Global Call to Action
Against Poverty
Rada
vlády
pro
rovné
příležitosti
žen a mužů
Bertelsmann
Stiftung, Gütersloh,
Germany

European Regional
Development Fund

popis

uplatnění výsledku

Testování prototypu ESeG klasifikace v České
republice s použitím EU-SILC 2011 and AES 2011.
Studie je přílohou závěrečné zprávy ESSnet o
harmonizaci
a
implementaci
evropské
socioekonomické klasifikace: European Socioeconomic Groups (ESeG). Publikace: Šafr, J. 2014.
Educational Tracking, Intergenerational Class Mobility
and Differences in Cultural Participation. Paříž:
Direction des Statistiques Démographiques et
Sociales,19 s.

Socioekonomická klasifikace
přijata Eurostatem

Studie o komunikaci mezi státem a občany, na důvěru
mezi aktéry procesu vyhledávání a výběru lokality pro
hlubinné úložiště. Publikace: Ďurďovič, M., J.
Marešová.
2014.
Informace
veřejnosti
o radioaktivních odpadech a hlubinném úložišti.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 36 s.

státní správa

Expertní zpráva Jára, M. (ed.), L. Zachariášová, I.
Šmídová, H. Maříková et al. 2014. Sociální podmínky
otcovství v České republice. 20 s.

veřejná správa, rodinná politika

Expertní studie Gregorová, E., Galčanová, L. 2014.

decizní
a
soukromá
v analyzovaných zemích

byla

Expertní studie o měření statusového a třídního
postavení a rodičovských výchovných stylů pro
projekt Vliv rodiny na utváření a podporu rozvoje
raných čtenářských dovednosti. Publikace: Šafr, J.
2014. Měření statusového a třídního postavení a
rodičovských výchovných stylů. Expertní studie.
Praha: Sociologický ústav AV ČR,v.v.i., 9 s.

MŠMT

Expertní studie Uhde, Z., T. Tožička. 2014. People´s
Priorities for Development. GCAP Report on 2014
Consultations with CSOs in Zambia. Brusel: Global Call
to Action Against Poverty.

rozvojové programy

Expertní studie, hodnocení úrovně politiky a vládnutí
v 34 zemích OECD a EU: Guasti, P., Z. Mansfeldová, M.
Myant, F. Bönker. 2014. 2014 Czech Republic Report
(SGI 2014). 31 s. V rámci programu Sustainable
Governance Indicators

Bertelsmann Stiftung – školské
poradenské zařízení a zařízení pro
další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků

Místní akční plán projektu HELPS – pilotní projekt
sdíleného seniorského bydlení v Brně. Místní akční

plán, Brno, 29 s. V rámci projektu HELPS – Housing
and Home-care for the Elderly and Vulnerable People
and Local Partnership Strategies in Central European
Cities

sféra

56

zadavatel

popis

uplatnění výsledku

Habitat
for
Humanity Armenia
Foundation

Expertní studie pro Habitat international o ideálním
bydlení v České republice. Publikace: Boumová I.
2014: Homeowner Associations in the Czech Republic.
Ideální bydlení? Praha: Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i.,10 s.

státní správa, tvorba politik

Sběr dat a rešerše výzkumů o základních otázkách
lidských práv. Publikace: Stöckelová, T.,2014. Data
collection and research services on fundamental
human rights issue. – FRANET, Lot 3 – Czech Republic.

zadavatel využívá pro badatelskou a
vzdělávací činnost

Databáze
sociálněgeografických
ukazatelů
reflektujících postoje obyvatelstva Česka, a to zejména
v následujících oblastech: mezinárodní migrace a
vnímání cizinců, geografie cestovního ruchu a
druhého bydlení, geografie města, geografie dopravy,
historická, kulturní a religiózní geografie, geografie
zdraví a didaktika geografie.

zadavatel využívá při badatelské
činnosti

European
Union
Agency
for
Fundamental Rights

–

FRANET research
network

Univerzita Karlova
v Praze,
Přírodovědecká
fakulta

Technologické
centrum AV ČR

Zajištění rekrutace účastníků a facilitátorů pro
občanskou konzultaci na téma udržitelné spotřeby a
vyškolení facilitátorů

zadavatel v rámci projektu PACITA

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

Tabulka 3.6.2 – Vybrané odborné expertízy zpracované pro státní nebo veřejné instituce
nebo podnikatelské subjekty a další výsledky aplikovaného výzkumu
zadavatel/
uživatel/program

popis

European Regional
Development
Fund,
Central
Europe

Housing and Social Care for the Elderly in Central Europe

FP7,
EGERA

projekt

CzechGlobe 2014: výzkumnice a výzkumníci v datech

FP7,
TRIGGER

projekt

FP7,
projekt
SECONOMICS

Souhrnná zpráva z výzkumné části projektu HELPS – Housing and Home-care for the Elderly and
Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities. Projekt je
zaměřen na rozvoj strategií a postupů umožňujících zvýšit kvalitu života ohrožených skupin
(konkrétně seniorů a osob s postižením) v městských oblastech střední Evropy. Citace:
Pfeiferová, Š., M. Lux, T. Dvořák, J. Havlíková, M. Mikeszová, P. Sunega (eds.). Housing and Social
Care for the Elderly in Central Europe. WP3: Main Findings Report. Praha: Sociologický ústav AV
ČR, v.v.i., 165 s. www.helps-project.eu/download/category/3-press?download=33:housing-andcare-for-the-elderly-in-central-europe
Expertní studie je příspěvkem k projektu EGERA, zabývajícím se genderovou rovností ve
výzkumných a akademických institucích. Citace: Tenglerová, H. 2014. CzechGlobe 2014:
výzkumnice a výzkumníci v datech. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Obraz vědců a vědkyň v médiích 2010–2013

Expertíza je příspěvkem k projektu, který se zabývá transformací institucí pro genderovou
rovnost ve vědě, v této dílčí úloze utvářením kultury genderové rovnováhy ve výzkumném a
pedagogickém procesu. Citace: Tenglerová, H. 2014. VŠCHT: Obraz vědců a vědkyň v médiích
2010–2013.

Analýza expertních blogů, provedená v rámci analýzy medií v projektu SECONOMICS, který
studuje bezpečnostní rizika v dopravě a kritické infrastruktuře z pohledu sociologie a politických
a ekonomických aspektů. Citace: Lacina T. 2014. Contribution to the SECONOMICS Project
and Prague Graduate School in Comparative Qualitative Analysis 2013. Prague Discussion Papers
2014/1. Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences.
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zadavatel/
uživatel/program

popis

FP7,
projekt
SECONOMICS

Analýza artikulace bezpečnostních rizik v mainstreamových médiích 10 zemí, provedená v rámci
projektu SECONOMICS, který studuje bezpečnostní rizika v dopravě a kritické infrastruktuře
z hlediska ekonomických nákladů a dilematu mezi zaváděním bezpečnostních opatření a
svobodou občana. Citace: Gawrecká D., J. Hronešová, P. Vamberová, P. Guasti, Z. Mansfeldová.
2014. Comparative analysis. Contribution to the SECONOMICS Project and Prague Graduate
School in Comparative Qualitative Analysis 2013. Contribution to the SECONOMICS Project
and Prague Graduate School in Comparative Qualitative Analysis 2013. Prague SECONOMICS
Discussion Papers 2014/2. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 67 s,
www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/prague_seconomics_discussion_papers_2014_2.pdf.

FP7,
projekt
SECONOMICS

Analýza obrazu bezpečnostních rizik v britských tištěných mediích, provedená v rámci projektu
SECONOMICS, který studuje bezpečnostní rizika v dopravě a kritické infrastruktuře z pohledu
ekonomických aspektů a sociálních dopadů. Citace: Hronešová, J., T. Caulfield, P. Guasti. 2014.
The Xanadu of Surveillance: Report on Security Perceptions in the British Online Media. Prague
SECONOMICS Discussion Papers 2014/3. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 50 s.

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

3.7 Publikační výstupy
Vědecké poznatky a výsledky výzkumů byly zveřejňovány ve vědeckých publikacích,
domácích i zahraničních, prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních
konferencích a byly k dispozici orgánům státní správy, vzdělávacím a dalším institucím.
Databáze pořízené v rámci výzkumných projektů byly zpřístupňovány odborné
veřejnosti v Českém sociálněvědním archivu pro jejich další využití ve výzkumu
a při výuce.
V roce 2014 ústav vydal 6 čísel (4× česky, 2× anglicky) recenzovaného impaktovaného
oborového periodika Sociologický časopis / Czech Sociological Review a 2 samostatné
odborné recenzované monografie. Dále Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vydával
následující recenzované odborné časopisy: Data a výzkum – SDA Info; Gender, rovné
příležitosti, výzkum; Naše společnost a newsLetter. Přehled veškerých vydaných publikací
uvádí Příloha 4.
3.7.1 Publikační činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2014

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 a 4.
Tabulka 3.7.1.1 – Přehled publikační činnosti za rok 2014

RIV/not počet
Typ dokumentu (zdroj: ARL/IPAC)
RIV
výsledků poznámka
článek v impaktovaném periodiku (Jimp)
RIV
21
článek
v
recenzovaném
neimpaktovaném RIV
30
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periodiku (JSC, Jneimp, Jrec)
článek v odborném periodiku – nerecenzovaný
monografie, kniha jako celek (český jazyk)
monografie, kniha jako celek (cizí jazyk)
monografie, kniha jako celek (cizí jazyk)
kapitola v monografii (český jazyk)
kapitola v monografii (cizí jazyk)
konferenční příspěvek ve sborníku
konferenční příspěvek ve sborníku
recenze
recenze
elektronický dokument
uspořádání konference, workshopu, výstavy
výzkumná zpráva
výzkumná zpráva
překlad
abstrakt
ostatní výsledky
ostatní výsledky
dizertace
Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC
Z toho zařazeno do RIV

not RIV
RIV
RIV
not RIV
RIV
RIV
RIV
not RIV
RIV
not RIV
RIV
RIV
RIV
not RIV
RIV
RIV
RIV
not RIV
Not RIV

18
7
2
1
6
14
3
2
11
1
62
37
8
121
1
1
5
1
3
355
208

do RIV jako O
do RIV jako O
do RIV jako O
do RIV jako O
do RIV jako O
do RIV jako O
do RIV jako O

Zdroj: on-line katalog IPAC: library.sk/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani ke dni 9. 4. 2015

3.8 Mezinárodní spolupráce
Zahraniční stáže a pobyty

V roce 2014 se 6 mladých vědeckých pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
zúčastnilo dlouhodobých zahraničních stáží a pobytů na významných univerzitách
a vědeckých institucích, jmenovitě na Arizona State University (Tempe, USA), Centre for
Study of Democracy, University of California (Irvine, USA), Institute of Political Science,
University of Zurich (Švýcarsko), Universita Mannheim, Lehrstuhl für Politische
Wissenschaft und International Vergleichende Sozialforschung (Německo), University
of Essex (Colchester, Velká Británie) a KAICIID Dialogue Centre – Centrum
pro mezináboženský dialog (Vídeň, Rakousko).
Vědecké stáže a pobyty v SOÚ AV ČR, v.v.i.

V roce 2014 realizovalo 6 vědeckých pracovníků ze zahraničních univerzit pracovní
pobyt či stáž ve výzkumných odděleních SOÚ AV ČR, v.v.i. Byli to prof. Jan van Deth,
Dr. Yannis Theocharis a dva Ph.D. studenti z Universität Mannheim, Lehrstuhl
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für Politische Wissenschaft und International Vergleichende Sozialforschung, kteří
realizovali pobyt v rámci dvoustranného mezinárodního projektu AV ČR a DAAD
(Německo), As. Prof. Dr. Lenka Bustikova z Arizona State University, USA, School
of Politics and Global Studies, Doc. Dr. Dobrinka Kostova z Institute for the Research
of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii.
Mezinárodní dvoustranné dohody o vědecké spolupráci mezi SOÚ AV ČR,v.v.i., a:

Sociologickým ústavem SAV v Bratislavě;
Ústavem politických věd Maďarské akademie věd v Budapešti;
Sociologickým ústavem Maďarské akademie věd v Budapešti;
Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd
v Sofii;
 Sociologickým ústavem Čínské akademie společenských věd v Pekingu,
Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd
v Budapešti, Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd ve Varšavě
(čtyřstranná dohoda).






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 nebo v rámci mezinárodních konsorcií. Ústav
je členem řady mezinárodních organizací a v některých z nich reprezentuje Českou
republiku. Významné jsou organizační aktivity pracovníků v mezinárodních vědeckých
asociacích jako IPSA, ISA, ECPR, ESA. Mezinárodní akce uspořádané
či spolupořádané v roce 2014 pracovníky SOÚ AV ČR, v.v.i., dosáhly významného uznání
od mezinárodní společenskovědní obce. Velmi pozitivně bylo hodnoceno uspořádání
konference „Jak na vědu? Férově! 3. národní konference o genderu a vědě: role státu
a výzkumných institucí“, které se zúčastnili přední představitelé odpovědných státních
a veřejných výzkumných a vysokoškolských institucí a řada předních zahraničních
odborníků. Ústav byl vyhledávaným pracovištěm pro studijní pobyty a odborné stáže
zahraničních studentů, doktorandů a výzkumníků, zejména z USA a Německa.
V roce 2014 probíhaly intenzivní přípravy výroční konference Evropské sociologické
asociace (ESA), která se uskuteční v Praze v roce 2015. SOÚ AV ČR, v.v.i., zvítězil
v předcházejícím roce v soutěži o její uspořádání. ESA patří k nejvýznamnějším
mezinárodním asociacím v oboru a tvoří platformu pro širokou mezinárodní vědeckou
diskusi se specifickým zájmem v oblasti sociálních věd. Konference proto bude událostí
mimořádného významu, na které se očekává kolem tří tisíc účastníků.
V roce 2014 pokračovala účast ve výzkumných programech EU. Celkem 6 projektů bylo
podporováno z programů v rámci European Research Area (2 projekty z OP central
Europe, 3 projekty ze 7. RP a jeden z PROGRESS Programme). Dále byly podpořeny
3 projekty v rámci Norských fondů od OSF.
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SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2014 zajišťoval účast ČR v mezinárodním programu sociálního
výzkumu ISSP, který je nejrozsáhlejším kontinuálním mezinárodním programem
postojových šetření na světě. V roce 2014 ústav v rámci programu realizoval výzkumné
šetření ISSP 2014 Občanství; data z předchozího šetření ISSP Národní identita byla
zpřístupněna v archivu v režimu open access pro účely sekundárního výzkumu
a předána k integraci do mezinárodní databáze. ČR se stala členem prestižního
Methodology Committee ISSP a tým pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i., se podílel na přípravě
mezinárodního šetření pro rok 2015 v pracovní skupině Drafting Group ISSP 2015 Work
Orientations.

SOÚ AV ČR, v.v.i., pokračoval ve spolupráci na budování evropské výzkumné
infrastruktury European Social Survey (ESS). Tato spolupráce je podpořena projektem
MŠMT ČR „Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké výzkumné
infrastruktury European Social Survey (ESS – survey)“. Cílem ESS je umožnit
dlouhodobý mezinárodní srovnávací výzkum evropských společností. V rámci
infrastruktury ESS jsou realizovány ve dvouletých cyklech mezinárodní kvantitativní
výzkumy hodnot, postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních
charakteristik populací evropských zemí, metodologický výzkum a vzdělávání v oblasti
sociálních věd a poskytovány datové služby širokému okruhu uživatelů. V rámci
výzkumné infrastruktury Evropský sociální výzkum (ESS) bylo v roce 2014 zahájeno
výzkumné šetření ESS Round 7 s rotačními moduly „Postoje k zdraví a jejich
determinanty“. Mezinárodní integrovaný datový soubor bude zveřejněn v září 2015.
Velké mezinárodní výzkumné infrastruktury

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zajišťuje účast České republiky ve dvou velkých
výzkumných infrastrukturách, které patří k prioritním projektům Evropského
výzkumného prostoru vybudovaným v rámci procesu implementace tzv. Cestovní mapy
výzkumných infrastruktur ESFRI:

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je český
národní uzel a servisní organizace CESSDA. Konsorcium evropských sociálněvědních
datových archivů CESSDA na základě propojení národních datových archivů vytváří
jednotný evropský systém datových služeb v sociálních vědách. Konsorcium se sídlem
v norském Bergenu vzniklo v roce 2013 za účasti 13 zemí včetně České republiky. Česká
republika má podíl na infrastruktuře a z titulu členství zastoupení ve statutárních
orgánech, a to v plenárním shromáždění CESSDA General Assembly a shromáždění
CESSDA Service Provider’s Forum. Doc. Dana Hamplová, Ph.D., ze SOÚ AV ČR, v.v.i., byla
zvolena členkou Board of Directors a podílí se na řízení CESSDA. Pro další podrobnosti
viz níže kapitolu 3.12.2.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dále tvoří český národní uzel výzkumné
infrastruktury Evropský sociální výzkum ESS. ESS je dlouhodobý výzkumný program,
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jehož cílem je přinést data umožňující porozumět moderním evropským společnostem
a změnám, které v nich probíhají. ESS patří mezi přední projekty Evropského
výzkumného prostoru. Od listopadu 2013 jej na základě rozhodnutí Evropské komise
spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS-ERIC založené Velkou Británií jako
hostující zemí, Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Estonskem, Finskem, Francií,
Irskem, Kyprem, Litvou, Německem, Nizozemskem, Norskem, Polskem, Portugalskem,
Rakouskem, Slovinskem, Španělskem, Švédskem a Švýcarskem. Pozorovatelské země
jsou Norsko a Švýcarsko. Pro další podrobnosti viz níže kapitolu 3.12.3.

3.9 Spolupráce s vysokými školami a pedagogická činnost

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je spolurealizátorem dvou akreditovaných doktorských
programů Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Současně
probíhá rozsáhlá bilaterální spolupráce mezi SOÚ AV ČR, v.v.i., a vysokoškolskými
institucemi i nad tento rámec. Ústav podporuje zapojení svých pracovníků do
vysokoškolské výuky, zpřístupňuje výzkumnou infrastrukturu studentům a pedagogům
pro účely výuky a zprostředkovává přenos vědeckého zkoumání a výzkumných výsledků
do výuky. Řada studentů doktorandského studia různých vysokých škol získává praxi
v rámci výzkumných projektů v SOÚ AV ČR, v.v.i. Ústav poskytuje praxe i pro studenty
bakalářských a magisterských studijních programů.
Výuka v SOÚ AV ČR, v.v.i., počty doktorandů, spolupráce s VŠ
Organizace doktorandského kurzu v SOÚ AV ČR
• Sociologie jako současná vědní disciplína
Kurz pro doktorandy a doktorandky 1. a 2. ročníku doktorského studia sociologie
Fakulty sociálních věd UK byl zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí
o strategiích a podmínkách základního výzkumu v oblasti sociálních věd. Letní
semestr 2013/2014, 14 přednášek v 7 blocích, 13 vyučujících.

Tabulka 3.10.1 – Zapojení doktorandů do výzkumu v SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2014

Doktorandi
Počet doktorandů k 31. 12. 2014
Počet nově přijatých v r. 2014
Počet absolventů v r. 2014

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

19
2
8
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Tabulka 3.10.2 – Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu: počet projektů a grantů řešených v
roce 2014 společně s VŠ

SOÚ AV ČR, v.v.i., příjemcem

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

1
2

Zapojení pracovníků SOÚ AV ČR,v.v.i., do výuky programů VŠ
Tabulka 3.10.3 – Výčet VŠ institucí, kde se pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2014 podíleli
na výuce (vedení přednášek a seminářů, vedení diplomových a doktorských prací atp.)

Doktorské programy
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (program Sociologie)

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (programy Sociologie)

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (program Humanitní studia
a Studia občanského sektoru)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (program Sociologie)

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (program Demografie)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (program Filozofie)
Magisterské programy

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (programy Sociologie, Politologie)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (program Sociologie)

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (programy Sociologie,
Politologie)
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (program Humanitní studia)

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (programy Geografie, Demografie)
CEVRO Institut (program Politologie)

Johannes Gutenberg Universität Mainz (politologie)

Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Wien (Science and Technology Studies)
Bakalářské programy

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (program Sociologie a sociální
atropologie a program Veřejná a sociální politika)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (program Sociologie)

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (programy Sociologie,
Politologie)
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (program Humanitní studia)
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (programy Demografie)
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (program Sociologie)
Universität Mannheim (politologie)
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Johannes Gutenberg Universität Mainz (politologie)

CERGE-EI (Undergraduate Program in Central European Studies (UPCES))
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Zapojení do sekundárního vzdělávání a vzdělávání veřejnosti
• Den otevřených dveří v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.
Cyklus přednášek pro středoškolskou mládež a další veřejnost organizovaný v rámci
Týdne vědy a techniky v roce 2014 zahrnoval představení oboru sociologie a činnosti
ústavu a jeho pracovišť a celkem 11 tématicky zaměřených přednášek, které
navštívilo celkem 300 účastníků, především studentů středních škol a gymnázií.
• Mentoring NKC – ženy a věda
Mentoringový program je určen pro studentky třetích ročníků středních škol, které
mají zájem o studium vysoké školy technického zaměření. Informace získávají
středoškolačky za pomoci svých mentorek, studentek VŠ, které jim během druhé
poloviny školního roku představují život na vysoké škole a svůj studijní obor.
Pořadatel: Národní kontaktní centrum – ženy a věda SOÚ AV ČR, v.v.i.
• Přednáškový cyklus Film a televize sociologickýma očima
Cyklus přednášek o filmu nebo televizních seriálech od celkem osmi odborníků
a odbornic z různých českých pracovišť, 8 přednášek, každá o délce cca 2 hodiny.
• Jarní a podzimní cyklus čtvrtečních seminářů SOÚ AV ČR, v.v.i.
Cyklus pravidelných seminářů přístupný pro širší veřejnost. V roce 2014 bylo v tomto
rámci uskutečněno 7 + 7 seminářů (jaro a podzim).

• Kurz „Sociologie v praxi: Jak připravit a realizovat vlastní výzkum“
Kurz celoživotního vzdělávání na FF UK.

• Veřejná přednáška a panelová diskuze „Do penze bez vděku: důchody žen
v České republice“
Spoluorganizace, moderování a účast na panelové diskuzi organizované v rámci
Týdne vědy a techniky.

• Diskuzní večer na téma „Sex jí kouká z očí aneb o čem se v akademické sféře
nemluví“
Diskuzní večer v rámci Noci vědkyň a vědců 2014.

• Diskuze „Město jako náš přirozený ekosystém“
Diskuzní pořad pro veřejnost za účasti dvou pracovníků SOÚ AV ČR, v.v.i. Zelený kruh.

• Přednášky s diskuzí „Obtížně dosažitelní cizinci – debata o metodologii
výzkumů o migraci“
Přednášky a kulatý stůl o problematice výzkumu migrantů.
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• Přednáška s diskuzí „Stereotypizace vědkyň ve filmu a seriálech“
Přednášku s diskusí na téma zobrazování vědkyň a vědců ve filmu a seriálech
pořádaná NKC – ženy a věda v rámci Academia Film Olomouc.

• Přednáška „Kritická teorie a feminismus“
Vystoupení v rámci cyklu přednášek organizovaných Masarykovou demokratickou
akademií v Brně.

3.10 Vědecké konference, semináře, workshopy

Vědecké konference, semináře a workshopy pořádané nebo spolupořádané SOÚ
AV ČR, v.v.i., v roce 2014 kromě cyklu pravidelných seminářů
• Which Science? Fair Science! 3rd National Conference on Gender and Science:
The Role of the State and Research Institutions
Jak na vědu? Férově! 3. národní konference o genderu a vědě: role státu
a výzkumných institucí. Praha 22. 10. 2014. SOÚ AV ČR, v.v.i. – Národní kontaktní
centrum – ženy a věda. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 137/11.

• The First International Symposium on Relational Research: “Changing Practice
Through Research and Changing Research Through Practice” and The First
TAOS Institute Europe Summit “Co-creating our community
První mezinárodní symposium o vztahovém výzkumu: „Měníme praxi pomocí
výzkumu a měníme výzkum skrze praxi” a první TAOS Institute Europe Samit
„Spoluvytváření komunity“. Praha 12. 9. 2014 – 13. 9. 2014. Akademické konferenční
centrum, TAOS Institute Europe, SOÚ AV ČR, v.v.i., Narativ Brno. Počet účastníků
celkem/z toho ze zahraničí: 65/50. www.soc.cas.cz/akce/changing-practice-throughresearch-and-changing-research-through-practice
• Cultural Planning: a New Challenge in the Czech Context
Kulturní plánování: nová výzva v českém kontextu. Praha 9. – 10. 6. 2014.
Akademické konferenční centrum. SOÚ AV ČR, v.v.i. Počet účastníků celkem/z toho
ze zahraničí: 33/5
• INTEGRATE: International Network of Generational Transfers Research –
Second International Ideas Event.
INTEGRATE: Mezinárodní síť výzkumu mezigeneračních transferů – druhé
mezinárodní generování myšlenek. Praha 31. 8. - 1. 9. 2014, SOÚ AV ČR, v.v.i.,
University of Dundee, Beverley Searle. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí:
21/18. www.integratenet.org/event/future-of-integrate-prague-ii/

• Gender Pay Gap and Diversity Audit: Tools, Experience and Results
Seminář Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky. Praha
20. 11. 2014 Výzkumné oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 20/3.
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• Zahájení mentoringového programu pro začínající vědkyně
Praha 8. 12. 2014. SOÚ AV ČR, v.v.i. – Národní kontaktní centrum – ženy a věda Počet
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 80/4. www.zenyaveda.cz/mentoring/prozacinajici-vedkyne-a-vedce/

• Workshop uspořádaný u příležitosti vydání knihy “Rozehraná partie: Talentky
sedm let poté“
Praha 18. 12. 2014. Workshop představil hlavní zjištění publikace Rozehraná partie:
Talentky sedm let poté, která se zaměřuje na životní a pracovní dráhy mladých žen
působících ve vědě, výzkumu nebo terciárním vzdělání. Počet účastníků celkem/z
toho ze zahraničí: 40/0.

• Expert Meeting on the Design of the Czech Household Panel Survey (CHPS)
Setkání odborníků k designu Českého panelového výzkumu domácností. Praha 14. 11.
2014. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 22/5.

• Meeting on the CESSDA AS Work Plan on Collaboration
Setkání k Pracovnímu plánu na spolupráci CESSDA AS. Praha 5. 3. 2014. SOÚ AV ČR,
v.v.i., CESSDA AS. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 8/4

• Genderová rovnost a kulturní a institucionální změna ve vědě
Workshop se zaměřil na teoretická východiska a metodiku nového projektu TRIGGER,
který VŠCHT realizuje ve spolupráci s SOÚ AV ČR, v.v.i. Workshop byl určen pro
klíčové představitele a představitelky VŠCHT, které na projektu spolupracují. Počet
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 24/1.

• Genderová dimenze v Horizontu 2020 a ve výzkumu na VŠCHT
Praha 28. 5. 2014. Cílem semináře bylo představit základní koncepty, na konkrétních
příkladech ukázat, v čem je integrace genderové dimenze pro výzkum přínosná
a předat praktická doporučení, která pomohou při přípravě a realizaci projektů
v programu Horizont 2020. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 22/0

• Gender Mainstreaming in the ERA and Mid-Term Gender Equality Strategy:
Priorities and Their Implementation.
Praha 18. 7. 2014. Přednáška o prioritách při řešení genderových nerovností
v Evropském výzkumném prostoru.

• Rozmanitost na pracovištích VŠCHT Praha
Během workshopu byly prezentovány nástroje pro hodnocení vědecké práce,
tématem byla také výběrová řízení, kariérní postup a slaďování práce a osobního
života. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 10/0.

• Zhodnocení procesu kulturního plánování v městě Děčín
Praha 19. 11. 2014. Cílem bylo diskutovat a zhodnotit proces vzniku Kulturního plánu
města Děčín a jeho schválení zastupitelstvem města, zároveň byly diskutovány
možnosti jeho implementace. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 20/0.
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• Zhodnocení Koncepce rozvoje kultury v Lounech
Louny 24. 11. 2014. Cílem diskuse bylo zhodnotit proces vzniku Koncepce rozvoje
kultury v Lounech a její projednání v Radě města, zároveň byly diskutovány možnosti
jeho implementace. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 11/0
• 2. výroční setkání KLUBU NKC: Zisky a ztráty akademické mobility.
Brno 24. 6. 2014. Tématem letošního setkání byla akademická mobilita, její přínosy,
rizika i nevýhody. Počet účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 22/0

• 3. workshop Klubu NKC „Jak odstranit vliv genderových stereotypů v hodnocení
vědecké práce“
Workshop na téma, jak na individuální úrovni eliminovat vliv genderových
stereotypů a předsudků, které se promítají do hodnocení vědecké práce. Počet
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 7/0.

• 4. workshop Klubu NKC „Klíčové kompetence pro kariérní růst“
Workshop byl zaměřen na rozvoji profesních a osobních dovedností. Účastnice se
dozvěděly, jak efektivně využívat své silné stránky v práci i osobním životě, jak
sebejistě prezentovat své dovednosti nebo jak se vyrovnat s vlastními limity. Počet
účastníků celkem/z toho ze zahraničí: 7/0.

• 5. workshop Klubu NKC „Komunikační dovednosti“
Workshop na téma, jak zvládat náročné komunikační situace prostřednictvím
rolových her, jak dávat a přijímat zpětnou vazbu. Počet účastníků celkem/z toho
ze zahraničí: 8/0.

Pravidelné semináře SOÚ AV ČR, v.v.i. – jarní a podzimní cyklus

Semináře jaro 2014
• 13. 3. 2014 Michael Smith (SOÚ) Individual Heterogenity in Economic Returns to
College in Central Europe
• 27. 3. 2014 Lenka Formánková a Alena Křížková (SOÚ) Spolu, i když zvlášť –
partnerství bez kohabitace v České republice
• 24. 4. 2014 Kutálková Petra (La Strada ČR a In IUSTITIA) Sexuální násilí
a marginalizované skupiny v ČR
• 22. 5. 2014 Jana Dvořáčková, Petr Pabian, Tereza Stöckelová (MU, Univerzita
Pardubice, SOÚ) Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie
univerzitních kateder v České republice
• 29. 5. 2014 Zdeněk Nešpor (SOÚ) Dějiny české sociologie – současný stav poznání
a výhledy do budoucna
• 5. 6. 2014 Naďa Johanisová (MU) Formy a hodnoty alternativních ekonomických
praktik v České republice
• 12. 6. 2014 Klára Šeďová (MU) Humor ve škole
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Semináře podzim 2014
• 2. 10. 2014 David Greger PedF (UK) Nerovné šance na vzdělání od útlého věku
• 9. 10. 2014 Pelin Ayan a Marek Hudík (Department of Politics, Anglo-American
University a Center for Theoretical Studies, Charles University) Factional Splits in
Proto-Hegemonic Mass Parties: The Case of the Welfare/Virtue Party in Turkey
• 16. 10. 2014 Lyuba Spasová (Bulgarian Academy of Sciences) Bending the Law to
a Breaking Point: Political Challenges in Local Government
• 30. 10. 2014 Prof. Dr. Jan W. van Deth (University of Mannheim) Participation and
Democracy: Norms, Inequality and Extremism in Post-Democratic Society
• 13. 11. 2014 Radka Dudová (SOÚ) Péče o starší: kdo se stará, jak a proč
• 27. 11. 2014 Martin Hájek (ISS FSV UK) Čtenář a stroj: Vybrané metody sociálněvědní
analýzy textů
• 4. 12. 2014 Kateřina Vráblíková (University of Mannheim a SOÚ) Zklamání
z demokracie? Ne/spokojenost s politikou a politická ne/angažovanost v nových
demokraciích

3.11 Veřejně přístupná infrastruktura výzkumu
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vytváří a provozuje několik významných sociálněvědních
výzkumných infrastruktur, které slouží českým i zahraničním badatelům
a zprostředkovávají přenos znalostí širší veřejnosti. Některé z nich jsou v ČR unikátní
a pro obor konstitutivní. Infrastruktury zajišťují zveřejňování výsledků výzkumu,
zveřejňování a sdílení vědeckých dat v souladu s principy OECD a zprostředkovávají
zapojení České republiky do významných mezinárodních organizací a systémů
mezinárodní výměny vědeckých dat a informací. Veřejně přístupná výzkumná
infrastruktura má též velký význam pro výuku na vysokých školách, když umožňuje
využívat výstupy reálných vědeckých projektů a rozšiřuje zázemí pro studium odborné
literatury.
Zásadní dopad má zapojení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do dvou projektů velkých
distribuovaných výzkumných infrastruktur Evropského výzkumného prostoru ERA.
Jedná se o jednotný systém evropských sociálněvědních datových služeb CESSDA
a projekt Evropského sociálního výzkumu ESS. Obě tyto mezinárodní výzkumné
infrastruktury jsou konsorcii s právní subjektivitou a patří k úspěšně implementovaným
projektům z evropské cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ESFRI
Roadmap.
Veřejně přístupné infrastruktury provozované Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.:
•
•

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je jediné české recenzované
a impaktované oborové periodikum v oblasti sociologie.
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) zpřístupňuje vědecká data pro účely
jejich sekundárního analytického využití, je jediným veřejně přístupným
zařízením tohoto druhu v ČR a zároveň tvoří český uzel velké evropské
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•

•
•

•

•

•

distribuované infrastruktury CESSDA, která provozuje celoevropský systém
datových služeb.
Evropský sociální výzkum ESS je dlouhodobý program kvantitativního výzkumu
hodnot, postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních
charakteristik populací evropských zemí. SOÚ AV ČR, v.v.i., je českým uzlem velké
evropské distribuované infrastruktury ESS ERIC a realizuje v ČR pravidelná
šetření programu.
Sociologická knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., je veřejně přístupná specializovaná
knihovna, která je odbornou veřejností široce využívána.
Naše společnost je dlouhodobý výzkumný program Centra pro výzkum
veřejného mínění (CVVM), který představuje realizaci pravidelných výzkumných
šetření, rozsáhlé dokumentační a analytické činnosti a kontinuální publikaci
výsledků využívaných veřejností.
Národní kontaktní centrum – ženy a věda se zaměřuje na problematiku
genderové rovnosti v oblasti výzkumu a zajišťuje spolupráci v této oblasti na
úrovni EU a směrem k členským a asociovaným státům EU. Účastní se též procesů
vytváření veřejných politik v oblasti genderové rovnosti ve vědě
a prostřednictvím advokační i podpůrné činnosti se zasazuje o zvýšení genderové
rovnosti v oblasti výzkumu v ČR.
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
je mezinárodní bibliografická databáze vědeckých časopisů z oblasti humanitních
a sociálních věd. SOÚ AV ČR, v.v.i., zajišťuje redakci v České republice.
Mezinárodní program sociálních šetření ISSP je nejrozsáhlejším kontinuálním
programem postojových šetření na světě. SOÚ AV ČR, v.v.i., zajišťuje pravidelná
šetření a participaci České republiky v tomto programu.

3.11.1 Sociologický časopis / Czech Sociological Review

Recenzovaný oborový vědecký časopis, který patří mezi impaktované časopisy,
je citován v Journal Citation Reports (JCR) – Social Sciences Edition, Web of Knowledge,
Social Sciences Citation Index (SSCI), Current Contents/Social&Behavioral Sciences
a v dalších scientometrických a bibliografických databázích Thomson Reuters. Časopis
je zařazen do řady dalších významných mezinárodních databází, jako jsou SCOPUS,
EBSCO, JSTOR, CEEOL. Obsah časopisu a plná znění statí jsou uveřejněna na internetu na
adrese sreview.soc.cas.cz. V roce 2014 vyšel ročník 50, č. 1–6, z toho dvě čísla v
angličtině. Celkový objem celého ročníku je 1023 stran.
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Obrázek 3.12.1.1 – Webové stránky Sociologického časopisu / Czech Sociological Review:
web: sreview.soc.cas.cz

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

Impaktovaný Sociologický časopis / Czech Sociological Review je prestižním vědeckým
periodikem v oboru sociologie vydávaným v České republice. Časopis publikuje v češtině
špičkové výsledky odborné práce českých sociologů a socioložek a v angličtině
příspěvky vysoce kvalitních domácích i zahraničních autorů a autorek. Impakt faktor
časopisu za rok 2013, který byl zveřejněn v roce 2014, činí 0,563. Časopis se tak umístil
na 106. příčce ze 138 časopisů, které databáze Web of Science vede v kategorii
Sociologie. Oproti předchozímu roku se impakt faktor mírně snížil, viz graf 3.12.1.1.
Impakt faktor se daří držet na úrovni odpovídající západoevropským časopisům
vycházejícím převážně v národním jazyce jiném než angličtina díky tomu, že v SČ/CSR
publikují přední čeští odborníci v oboru sociologie, jejichž práce jsou citovány, a své
příspěvky nabízejí také kvalitní zahraniční autoři.

Impakt faktor je důležitý bibliometrický údaj udávající průměrnou citovanost článků
daného časopisu v posledních třech letech. Impakt faktory zveřejněné v roce 2014
zachycují průměrnou citovanost článků vyšlých v letech 2011 a 2012 články vydanými
v roce 2013, viz graf 3.12.1.1. 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 podkapitolu 1.1.3.
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Graf 3.12.1.1 – Výpis impakt faktoru pro Sociologický časopis / Czech Sociological Review
pro roky 2009–2013

Zdroj: Thomson Reuters Web
www.isiwebofknowledge.com
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Články publikované v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review v roce 2014
odrážely pestrou paletu zájmů soudobé české i zahraniční sociologie. V uplynulém roce
vyšlo jubilejní monotematické číslo (5/2014) k výročí 50 let Sociologického časopisu,
na jehož stránkách autoři statí i menších žánrů reflektují vývoj časopisu z různých
perspektiv. Příspěvky v běžných číslech se dotkly celé řady dalších témat a přístupů.
Časopis také připomněl životní jubilea dvou významných osobností na poli sociologie,
spjatých se Sociologickým časopisem, Michala Illnera a Miloše Havelky.
V anglickém vydání časopisu Czech Sociological Review (které publikuje pouze původní
texty a nijak se nepřekrývá s českým vydáním) vyšla dvě čísla s 11 statěmi – tři z pera
českých a osm z pera zahraničních autorů –, z nichž č. 6/2014 bylo monotematické
(„Health and Medicine: Post-socialist Perspectives“).
Sociologický časopis vedle publikace výsledků původního výzkumu také poskytl
platformu pro rozvíjení vnitroodborové debaty v rámci české sociologie. Jednalo
se především o desítky recenzí českých i zahraničních sociologických titulů a časopis
se věnoval i reflexi důležitých postav a událostí disciplíny.
3.11.2 Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) a konsorcium CESSDA

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) slouží jako národní centrum zpřístupňující
nejširší odborné veřejnosti elektronické datové soubory ze sociálních výzkumů pro
účely jejich dalšího analytického zpracování. Hlavní přístup je na internetu na adrese
archiv.soc.cas.cz.

71

Obrázek 3.12.2.1 – Web Českého sociálněvědního datového archivu (archiv.soc.cas.cz)

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

ČSDA poskytuje služby ve třech oblastech: (1) akvizice, archivace a poskytování dat,
(2) zázemí pro účast ČR ve velkých mezinárodních komparativních projektech,
(3) podpora sekundární analýzy dat (informační služby, instruktáž, metodologický
výzkum, přehledové studie). Centralizovaný archiv dat patří k základním
infrastrukturám pro socioekonomický výzkum. Archivy jsou východiskem pro časové
a mezinárodní komparace, jsou zdrojem metodologických informací pro přípravu
šetření, plní funkce v oblasti rozvoje metodologie a technologií, zachovávají data pro
budoucí výzkum, poskytují zázemí pro organizaci výzkumných šetření, mezinárodní
spolupráci, aktivně se podílejí na diseminaci vědeckých informací a jsou podmínkou
efektivního využívání dat z výzkumných šetření.
Datová knihovna ČSDA v roce 2014
Úloha akvizice a archivace dat zahrnuje následující činnosti: (1) Aktivní vyhledání
vhodných datových souborů, vyjednání podmínek zpřístupnění dat a uzavření dohody
o archivaci a zpřístupnění dat. (2) Převzetí a vyhodnocení datových souborů a materiálů
z výzkumu (výzkumné nástroje, technické zprávy, popis dat a výzkumu atp.).
(3) Vytvoření podrobné dokumentace v mezinárodním standardu DDI, převod do
formátů vhodných k dlouhodobému uchování. (4) Zařazení do archivu, katalogizaci
a zpřístupnění. Data jsou následně dostupná na webu v systému Nesstar, který
umožňuje procházet dokumentaci, vyhledávat, analyzovat a stahovat data.
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V roce 2014 bylo nově zpřístupněno 19 datových souborů ze současných šetření.
Celkem elektronický datový katalog ČSDA v systému Nesstar k 31. 12. 2014
zahrnoval 713 výzkumů s archivovanými daty (primární data nebo digitalizované
tabulky).

Poskytování datových služeb
ČSDA poskytuje datové soubory pro účely nekomerčního výzkumu a výuky. Datové
služby směřují k naplňování Principů a doporučení OECD pro přístup k výzkumným
datům z veřejného financování (www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf). Hlavní
přístup je přes internet ve speciálním softwarovém systému Nesstar, který umožňuje
procházení a vyhledávání v datovém katalogu, analýzu dat přes internet, úpravy
datových souborů a jejich stahování v různých formátech. Část služeb je přístupná bez
registrace, stahování a analýza dat je možná s registrací a souhlasem s podmínkami pro
používání dat.
Obrázek 3.12.2.2 – Internetový systém NESSTAR pro přístup do datové knihovny

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

73

Tabulka 3.12.2.1 – Počty uživatelů internetového systému datových služeb ČSDA
Počet návštěvníků systému Nesstar pro poskytování dat
(unikátní IP adresy)
Počet registrovaných uživatelů datových služeb ČSDA
(267 nových registrací, 148 zrušených)
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

9 337
1 909

Tabulka 3.12.2.2 – Počty uživatelů dle účelu využití dat a sektoru; domácí vs.
zahraniční
Účel využití dat
akademický výzkum
výuka
studium
výzkum pro stát. nebo veř. sektor
ostatní
Sektor
VŠ
výzkumné organizace
veřejný sektor
soukromý sektor
jiné/nezařazeno
Domácí a zahraniční uživatelé
domácí
zahraniční

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

podíl v %

13,6
6,6
71,5
2,4
5,9
89,8
2,7
2,9
1,0
3,9
90,2
9,8

Tabulka 3.12.2.3 – Instituce využívající ČSDA
Počet institucí, které mají v ČSDA registrované
uživatele
Počet institucí, které mají uložena data v ČSDA
Počet institucí spolupracujících na projektech

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

212
16
2

Podpora využívání datových služeb a sekundární analýzy dat
Poskytování dat doplňují aktivity směřované k uživatelské komunitě s následujícími cíli:
(1) podpora využívání sekundární analýzy dat ve výzkumu, šíření znalostí a podpora
využívání dostupných datových zdrojů; (2) podpora sdílení dat mezi výzkumnými týmy
a mezinárodní výměny dat; (3) kultivace metod tvorby databází a práce s daty s ohledem
na sdílení dat; (4) znalost a využívání datových služeb ČSDA a jeho systémů. Tyto
podpůrné aktivity v roce 2014 zahrnovaly následující:
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•
•
•

publikace on-line informačních, výukových a instruktážních materiálů;
vydávání recenzovaného časopisu Data a výzkum – SDA Info (dav.soc.cas.cz);
konference, semináře, vedení kurzů, prezentace – v rámci projektu v roce 2014:
− Informační den ČSDA: „Datové služby v sociálních vědách“. 5. 11. 2014, FF
UK, Praha. Pořadatelé: SOÚ, ÚSTR, ÚHSD FFUK,
− kulatý stůl o metodologii výzkumů o migraci; ve spolupráci v MKC Praha,
20. 5. 2014,
− workshop „ČSSR v tvrdých datech? Příklady z výzkumu“, ÚSTR a ČSDA,
4. 11. 2014,
− zapojení do výukových programů na VŠ: členové týmu vedou 4 kurzy
zaměřené na využívání infrastruktury a podporu sekundární analýzy
(FSV UK, FHS UK),
− 3 samostatné přednášky o zdrojích a analýze dat: FF UPOL, FHS UK, Policejní
akademie,
− 1 přednáška v rámci doktorandského kurzu FSV UK,
− 1 přednáška pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří / Týdne vědy
a techniky,
− 4 konferenční vystoupení na téma zdrojů a analýzy dat a infrastruktury,
• 5 informačních článků v časopisech různých cílových skupin a oborů.

CESSDA a další mezinárodní spolupráce
ČSDA je národním uzlem a servisní organizací CESSDA. Konsorcium evropských
sociálněvědních datových archivů CESSDA (www.cessda.net) vzniklo v rámci budování
velkých evropských výzkumných infrastruktur v tzv. procesu ESFRI (viz
ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri) za účelem realizace
projektu, který na základě propojení národních datových archivů vytvoří jednotný
evropský systém sociálněvědních datových služeb. Jsou zaváděny společné standardy,
technologie a nástroje a bude vytvořen centrální internetový portál pro přístup k datům
a službám. Součástí je též např. tvorba databází výzkumných nástrojů, nástrojů
pro harmonizaci dat pro mezinárodní komparaci, tvorba a správa mezinárodních
databází a výukové programy. Podmínkou zapojení do CESSDA jsou národní datové
služby požadované úrovně a příspěvek ke společným aktivitám.
Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) se sídlem v Norsku bylo
založeno v červnu 2013 za účasti 13 zemí včetně České republiky, v roce 2014
přistoupilo Slovensko v roli přidruženého člena. Infrastruktura je tvořena
mezinárodním konsorciem CESSDA a společností CESSDA AS založenou norským
ministerstvem pro vzdělávání a výzkum. Nejvyšší autoritou CESSDA je General Assembly
(CESSDA GA), další orgány jsou exekutivní výbor Board of Directors (BoD), výkonný
ředitel, Scientific Advisory Board (SAB) a poradní Service Provider’s Forum (SPF). Česká
republika má dvoučlenné zastoupení v CESSDA GA (MŠMT a ČSDA), zastoupení
v CESSDA SPF (ČSDA). Doc. Dana Hamplová, Ph.D., ze SOÚ AV ČR, v.v.i., se stala členkou
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Board of Directors a podílí se na řízení CESSDA AS. ČSDA je servisní organizací CESSDA,
tj. uzlem této distribuované infrastruktury.
CESSDA má 14 členů včetně Slovenska, které má od roku 2014 statut pozorovatele.
Roční příjem z poplatků činil 1 900 tis. EUR. V roce 2014 nebyly vyhlášeny žádné interní
tendry, probíhaly úpravy hlavní kanceláře a obsazování hlavních pozic a orgánů nově
založené infrastruktury. Bylo zahájeno několik kontinuálních činností, ČSDA vedl
pracovní skupinu CESSDA o externí spolupráci. V roce 2014 CESSDA připravila dvě
grantové přihlášky do Horizon 2020 s účastí ČSDA:
• SERISS (INFRADEF-4): Synergies for Europe‘s Research Infrastructures in the
Social Sciences, cluster project (CESSDA, ESS, SHARE)
• CESSDA SaW (INFRADEF-3): Strengthening and widening the European
infrastructure for social science data archives
Obrázek 3.12.2.3 – Zakládající země konsorcia CESSDA

Zdroj: Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA)

ČSDA je dále členem Mezinárodní federace datových organizací IFDO (www.ifdo.org),
členem středoevropské sítě REGIO a spolupracuje v Mezinárodním programu sociálního
výzkumu ISSP (www.issp.org). Členové týmu se v souvislosti s posláním ČSDA podílí na
dvou národních projektech, které zprostředkovávají zapojení ČR do Mezinárodního
programu sociálního výzkumu ISSP. Vedoucí ČSDA je českým koordinátorem programu,
členem ISSP General Assembly, v r. 2014 byl členem ISSP Methodological Committee
a Drafting Group on ISSP 2015 Work Orientations. ČSDA realizoval též metodologický
výzkum, který bude využit při spolupráci v ISSP a s ČSÚ.

76

Technologický rozvoj
Strategie rozvoje:
• dlouhodobé poskytování datových služeb v ČR založené na principech
otevřeného přístupu k výzkumným datům (OECD 2007);
• integrace a rozvoj národních datových služeb v rámci evropského systému
CESSDA;
• kontinuální akvizice dat hlavních producentů v ČR, expanze datových knihoven;
• zavedení standardů důvěryhodného digitálního archivu;
• posilování multidisciplinarity, archivace dat z více oborů;
• zlepšování přístupu k datům z oblasti oficiálních statistik;
• systematická podpora využívání dat pro sekundární analýzu, kultivace
výzkumného prostředí z hlediska sdílení dat.
Hlavní charakteristiky technologického zázemí:
• management databázového systému pro archivaci, dlouhodobé uchování
a distribuci;
• Otevřený archivační a informační systém OAIS jako referenční model (v hlavních
principech);
• metadata plně v mezinárodním standardu DDI;
• softwarový systém Nesstar pro tvorbu, organizaci a publikaci datového katalogu
na webu, data management a distribuci dat;
• digitální knihovna DSpace pro archivaci a uspořádání souvisejících materiálů;
• systém kontroly přístupu;
• propojitelnost datového katalogu na služby CESSDA přes OAI-PHM protokol
umožňující předávání metadat do centrálního katalogu.
Rozvoj dosažený v roce 2014:
• Nový Web včetně nové struktury a nového obsahu v obou jazykových verzích.
• Přechod na nové servery (pořízen nový server ČSDA, reorganizace umístění
součástí systému v rámci nové platformy VRTX v SOÚ).
• Geografická distribuce dat; zvýšení bezpečnosti. Data a služby na záložním
serveru v Brně.
• Realizována klasifikace dat s použitím vícejazyčného tezauru ELSST.
• Příprava zavedení trvalých identifikací DOI.
• Technologický rozvoj bude dále řešen s využitím technologické výměny a vývoje
technologií v rámci CESSDA. ČSDA je aktivně zapojen do vývoje technologií
CESSDA. Velká infrastruktura CESSDA má zpracovaný obecný výhled úkolů
v oblastech: (1) koordinace, (2) technologický rozvoj a přístup k datům,
(3) integrace v rámci distribuované infrastruktury, (4) externí spolupráce,
(5) výukové programy a zařízení.
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3.11.3 Evropský sociální výzkum (ESS – European Social Survey)
European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný program, jehož cílem je přinést
data umožňující porozumět moderním evropským společnostem a změnám, které v nich
probíhají. ESS patří mezi přední projekty Evropského výzkumného prostoru. V roce
2001 byl iniciován na půdě Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation).
V roce 2005 získal jako první projekt v oblasti sociálních a humanitních věd s českou
účastí Descartovu cenu udělovanou Evropskou komisí. Od listopadu 2013 jej na základě
rozhodnutí Evropské komise spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS-ERIC
založené Velkou Británií jako hostující zemí, Belgií, Bulharskem, Českou republikou,
Estonskem, Finskem, Francií, Irskem, Kyprem, Litvou, Německem, Nizozemskem,
Norskem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Slovinskem, Španělskem, Švédskem
a Švýcarskem. Pozorovatelské země jsou Norsko a Švýcarsko.
Náplní ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních výzkumů hodnot,
postojů, chování a sociodemografických a sociostrukturálních charakteristik populací
evropských zemí. Výzkumná šetření probíhají každé dva roky. Vysoce kvalitní data
z výzkumných šetření ESS jsou od počátku v režimu „open access“, uživatelé je mohou
po registraci volně a pohodlně stahovat na webových stránkách datového archivu
Norwegian Social Sciences Data Service.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., stál u zrodu projektu ESS v roce 2001. Od té doby se
podílel na realizaci prvního, druhého, čtvrtého a pátého kola sběru dat pro tento projekt.
V každém kole sběru dat jsou v České republice dotazováni respondenti ve věku od 15
let, kteří jsou vybráni pravděpodobnostní metodou.
Hlavní přínosy ESS:
- opakovaný (longitudinální) a vysoce standardizovaný mezinárodní komparativní
výzkum – umožňuje sledování postojů v čase a napříč evropskými státy,
- vysoké požadavky na kvalitu dat, výzkum napravuje metodologické chyby, které
se dlouhodobě a opakovaně objevují v mezinárodních sociálních šetřeních,
- snadný přístup širokého okruhu vědců, vyučujících i studentů ke kvalitním datům
– ESS zvyšuje laťku odborných prací v sociálních vědách,
- zaznamenávání významných mediálních událostí v průběhu sběru dat slouží pro
zachycení kontextu na národní úrovni a usnadňuje interpretaci výsledků.
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Tabulka 3.12.3.1 – Země participující ve výzkumném programu ESS

Vlna a rok
šetření
/ země
Belgie
Británie
Bulharsko
Česká
republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Německo
Maďarsko
Island
Irsko
Izrael
Itálie
Kosovo
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Celkem

R1
(2002)

R2
(2004)

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

R3
(2006)
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●

22

Zdroj: European Social Survey

●
●
●
●

R5
(2010)
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

R6
(2012)
●
●
●
●

R7
(2014)
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
31

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
28

27

23

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

R4
(2008)

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
26

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
25

●
●
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Pravidelná témata opakující se v každém šetření ESS:
- postoje k demokracii (spokojenost s demokracií, legitimita demokracie, důvěra
v instituce, politická orientace…),
- zapojení se do politiky (zájem o politiku, politická participace, volební chování…),
- sociální a politické orientace (individualizace, viktimizace, postmaterialismus…),
- využívání médií a komunikace, sociálněpolitické identity (národní identita,
etnocentrismus, xenofobie, patriotismus…),
- sociodemografické a sociostrukturální charakteristiky populací.

Specializovaná témata zařazená jednorázově do výzkumů ESS1 až ESS7:
- Občanství, občanská angažovanost a demokracie
- Imigrace (postoje k imigraci)
- Ekonomická morálka
- Vyhledávání zdravotní péče
- Rodina, práce a blahobyt
- Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu
- Časování života: organizace životní dráhy v Evropě
- Zkušenosti s ageismem a jeho vyjádření
- Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě
- Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese
- Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza
- Osobní a sociální blahobyt
- Jak Evropané rozumí a hodnotí demokracii
- Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty
- Postoje k přistěhovalcům a jejich předkům

ESS zajišťuje také vzdělávání odborníků v sociálních vědách pomocí speciálních
programů:
- ESS Train – metodologické kurzy pro evropské výzkumníky
- ESS Short visits programme – 1 až 4 denní stáže v odborných centrech projektu
ESS zaměřené na výuku práce s daty z mezinárodních komparativních šetření
- EduNet – internetová aplikace, která pomocí příkladů učí studenty práci
s mezinárodními daty

Důležité odkazy
Domovská stránka projektu: www.europeansocialsurvey.org
Přímý přístup k datům: ess.nsd.uib.no
EduNet (on-line výuka): essedunet.nsd.uib.no

3.11.4 Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i., – veřejně přístupná specializovaná knihovna
Knihovna SOÚ AV ČR, v.v.i. poskytuje výpůjční, bibliograficko-informační a reprografické
služby registrovaným čtenářům a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. V roce
2014 knihovnu navštívilo celkem 3470 uživatelů.
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V on-line katalogu bylo ke konci roku k dispozici 27834 knihovních jednotek.
Katalogizační záznamy Knihovny SOÚ jsou součástí souborných katalogů Caslin,
Jednotné informační brány a souborného katalogu knihoven Akademie věd.
Graf 3.12.4.1 – Nárůst počtu knih v on-line katalogu za posledních pět let
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

V roce 2014 se uskutečnilo 6228 absenčních a prezenčních výpůjček. Knihovna poskytla
také 213 meziknihovních výpůjček. V rámci meziknihovní výpůjční služby knihovna
spolupracuje se 185 institucemi.
Graf 3.12.4.2 – Struktura výpůjček v roce 2014
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Časopisy
Meziknihovní výpůjčky

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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Graf 3.12.4.3 – Výpůjčky v jednotlivých měsících
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Graf 3.12.4.3 – Struktura meziknihovních výpůjček v roce 2014

Zapůjčeno ze SOÚ jiným
knihovnám v ČR
Zapůjčeno z jiných knihoven v
ČR
Mezinárodní výpůjčky pro SOÚ

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

Knihovna zajišťuje přístup do plnotextových on-line databází EBSCO, JSTOR, PROQUEST,
Emerald a nově od tohoto roku také SAGE Sociology. Zároveň zpřístupňuje
bibliografické a citační databáze Web of Knowledge a SCOPUS.
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Knihovna soustavně rozšiřuje u svých uživatelů informovanost o možnostech využití
souborných katalogů a elektronických on-line zdrojů. O informačních zdrojích pořádá
přednášky v rámci Týdne vědy a techniky a také ve spolupráci s vyučujícími vysokých
škol.
3.11.5 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást
Ministerstva informací začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného
mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce (IVVM)
z Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu AV ČR.
CVVM je tvořeno 14 stálými zaměstnanci, jejichž specializace pokrývají potřeby
provádění kompletního výzkumu veřejného mínění a sociologického výzkumu.
Disponuje vlastní tazatelskou sítí, jejíž rozsah o zhruba 450 tazatelích a rozložení
dovolují provádět jak celopopulační, tak specializovaná šetření.
Členové oddělení řeší obecně teoretické i metodologické otázky související s veřejným
míněním a jeho zkoumáním, v rámci svých specializací se jednotliví odborní a vědečtí
pracovníci zabývají veřejným míněním jako společenským jevem. Kromě další odborné
činnosti také přednášejí například na Filozofické fakultě nebo Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze.
Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách www.cvvm.soc.cas.cz,
kde jsou zveřejňovány tiskové zprávy z pravidelných výzkumů a články časopisu Naše
společnost. Archiv tiskových zpráv dostupný on-line sahá do roku 2002, na aktuální
informace jsou registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem. V roce 2014 činil počet
unikátních návštěvníků webových stránek měsíčně v průměru 3 931. Celkový počet
přístupů těchto návštěvníků na stránky CVVM pak v roce 2014 dosáhnul hodnoty
80 538, což v průměru odpovídá cca 220 návštěvám za den.

Výzkumný projekt Naše společnost
Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci bylo
v průběhu roku 2014 realizováno 10 dotazníkových šetření. Jedná se o kontinuální
průzkum veřejného mínění v České republice, který je jako replikační výzkumný projekt
prováděn na reprezentativním vzorku české populace od 15 let. V roce 2014 se každé
vlny šetření účastnilo minimálně 1005 respondentů, kteří byli vybráni kvótní výběrovou
procedurou a dotazováni spolupracovníky z vlastní školené tazatelské sítě CVVM.
Podrobnější specifikace jednotlivých vln výzkumu Naše společnost je v tabulce 3.12.5.1.
Obsahově je projekt Naše společnost založen na dlouhodobé výzkumné koncepci, která
specifikuje tematické okruhy, dílčí témata i jednotlivé otázky, včetně různé periodicity
jejich opakovaného zkoumání. Omnibusová podoba dotazníku umožnila i během roku
2014 pokrýt velkou šíři námětů, a do šetření proto byla pravidelně zařazována politická,
ekonomická i další obecně společenská témata. Z hlediska periodicity byly využívány jak
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opakované otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, tak náměty nové,
reagující na aktuální společenské dění.
Tabulka 3.12.5.1 – Výzkumy projektu Naše společnost v roce 2014 a jejich výstupy

Měsíc

Výzkum

Počet
respondentů

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

NS 1401
NS 1402
NS 1403
NS 1404
NS 1405
NS 1406
NS 1409
NS 1410
NS 1411
NS 1412

1105
1081
1061
1027
1027
1049
1017
1045
1085
1005

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

Počet znaků
(proměnných)
v dotazníku
168
222
248
205
191
170
226
196
149
166

Počet
výzkumných
zpráv
14
16
16
15
11
14
16
10
14
7

Tiskové
konference

1
2

Souhrn témat zpracovaných v roce 2014 v rámci výzkumného projektu Naše
společnost
Politická:
- volby a strany
- instituce a politici
- hodnocení politické situace
- mezinárodní vztahy
- demokracie, občanská společnost
- další
Ekonomická:
- práce, příjmy, životní úroveň
- ekonomický vývoj
- hospodářská politika
- sociální politika
- další
Ostatní:
- zdraví
- negativní jevy, bezpečnost
- vztahy a životní postoje
- ekologie
- další

84

Prezentace výsledků
CVVM v roce 2014 pokračovalo v pravidelné prezentaci výsledků projektu Naše
společnost formou krátkých výzkumných zpráv (tiskových informací) určených širší
odborné veřejnosti a médiím (viz tabulku 3.12.5.1). Těchto zpráv bylo vydáno celkem
133, což znamená v průměru 13 zpráv z jednoho výzkumu. Jednotlivé zprávy mají
v průměru 5,3 strany na jednu tiskovou zprávu, za rok 2014 tak představují tištěné
výstupy cca 704 stran.
V rámci prezentace výsledků projektu Naše společnost byly uspořádány tyto tiskové
konference:
25 let od Sametové revoluce (11. 11. 2014), Tisková konference Centra pro výzkum
veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha (Mgr. et Mgr. Paulína
Tabery, PhDr. Zora Bútorová, CSc., Ing. Jan Červenka, Mgr. Naděžda Čadová)

Dvadsaťpäť rokov od Nežnej revolúcie očami občanov Slovenskej republiky
a Českej republiky (12. 11. 2014), Tisková konference Inštitútu pre veřejné otázky,
Bratislava (PhDr. Zora Bútorová, CSc., doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD., Mgr. et Mgr.
Paulína Tabery)
Pozice piva v české společnosti v roce 2014: dlouhodobé trendy a aktuální
proměny (2. 12. 2014), Tisková konference Českého svazu pivovarů a sladoven
a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha (PhDr.
Jiří Vinopal, Ph.D.)
Široké veřejnosti je k dispozici Archiv CVVM obsahující tiskové zprávy výzkumného
projektu Naše společnost od roku 2001 a také archiv závěrečných zpráv z výzkumů
Ústavu pro výzkum veřejného mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až do
roku 2000. Kopie jsou veřejně přístupné v knihovně Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
a v Národní knihovně České republiky.
I v roce 2014 byl archiv výzkumných materiálů CVVM využíván externími zájemci o
různá témata. Pracovníci CVVM pro ně na základě žádosti připravili řadu souhrnných
rešerší z aktuálních i dříve realizovaných průzkumů obsahujících informace o stavu a
vývoji postojů české veřejnosti k daným tématům (viz tabulku 3.12.5.2).

Tabulka 3.12.5.2 – Rešerše výzkumných materiálů z projektu Naše společnost zpracované
v roce 2014

Požadované téma
prezidenti
hodnoty
soudnictví, data
morálka
rodina

Zadavatel
Česká televize
student
student
student
MF Dnes
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spokojenost se životem, data
intervence ČNB
důvěra NKÚ
volební preference a volební model
Úsvit přímé demokracie
více obecných témat (web)
časové řady - evropská integrace
vstup do NATO
předvolební výsledky od r.1990
Romové
školství, zdravotnictví, kriminalita
prestiž povolání
volný čas
Zeman
HIV/AIDS
islám
lidské hodnoty, postoj k reklamě
prestiž povolání
povolební preference
vyvlastňování
média a nezaměstnanost
popularita politiků
hodnoty

Hygienická stanice hl. m. Prahy
student
NKÚ
University of California, Merced
student
student
student
Česká televize
Stockholm School of Economics
projekt Analýza sociálně vyloučených lokalit
Stockholm School of Economics
MF Dnes
student
student
student
Lidové noviny
student
student
Parlamentní institut
Ekonom
student
Reflex
student
Ministerstvo zemědělství - Odbor bezpečnosti
potravin
Transparency International, Slovensko
Lidice Memorial
Český statistický úřad
student
student
Český statistický úřad
University of Southampton
Masarykova Univerzita Brno
student

plýtvání potravinami
korupce
veřejné mínění 69–89
role mužů a žen
bezdomovectví
reklama
gender
volební preference stran
adopce dětí homosexuálními páry
přímá demokracie
časová řada – volební preference – data
pro grafy
Masarykova Univerzita Brno
volební preference žen
student
postoje k homosexuálům
student
soudnictví
student
Romové
student
Sametová revoluce
School of Advanced Social Studies, Nova Gorica
postoj Čechů k rusko-ukr. konfliktu
Politika Insight
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životní prostředí

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

student

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

Další výzkumná činnost
Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost řešilo CVVM v roce 2014 také
následující grantové projekty: projekt „Význam diferencí mezi skupinami
v diskurzivních procesech veřejného mínění“, financovaný GA ČR, projekt „Proměny
kvality pracovního života“ ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce
financovaný TA ČR, projekt „Sociální komunikace a budování důvěry v procesu výběru
lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů“,
financovaný TA ČR, a členem týmu bylo i v projektu „Building a Platform for Enhanced
Societal Research Related to Nuclear Energy in Central and Eastern Europe“ (EU 7. FP).
CVVM provádělo také speciální výzkumy pro další oddělení Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i., a pro vnější zadavatele z řad institucí veřejné správy, univerzit a dalších
veřejně výzkumných institucí. Prostřednictvím těchto projektů se CVVM jako celek i jeho
jednotliví pracovníci a pracovnice zapojili na jedné straně do projektů základního
badatelského výzkumu, na druhé straně také do projektů aplikovaného výzkumu, včetně
těch realizovaných v rámci komerční činnosti.
Tabulka 3.12.5.3 – Další výzkumy realizované CVVM v roce 2014

Měsíc
únor
květen–
červen
srpen-říjen
říjen–
listopad
říjen–
listopad
listopad

Téma výzkumu
Informovanost veřejnosti o
radioaktivních odpadech a
hlubinném úložišti
Proměny kvality pracovního života
2014
Rekrutace účastníků občanské
konzultace, rekrutace a školení
facilitátorů
Pořízení databáze
sociálněgeografických ukazatelů
reflektujících postoje obyvatelstva
Česka
Povolební výzkum – komunální
volby
Ženy a muži v rovnováze 2014

Zadavatel
SÚRAO

Typ
Zakázka

VÚBP

Výzkumný
projekt TA ČR
Zakázka

Univerzita Karlova
v Praze,
Přírodovědecká
fakulta
doc. PhDr. Lukáš
Linek, PhD., SOÚ AV
ČR, v.v.i.
PhDr. Marta
Vohlídalová, PhD.,
SOÚ AV ČR, v.v.i.

Zakázka

Technologické
centrum, AV ČR

Výzkumný
projekt GA ČR
Výzkumný
projekt GA ČR
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listopad–
prosinec
listopad–
prosinec

Zaměstnání a sociální kapitál
Pre-test of CHPS items

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

PhDr. Jiří Šafr, PhD.,
SOÚ AV ČR,v.v.i.
SOÚ AV ČR, v.v.i.,
Masarykova
univerzita, CERGE-EI

Výzkumný
projekt GA ČR
Výzkumný
projekt GA ČR

Díky svému tematicky rozsáhlému, dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru
je vědecký projekt zkoumání veřejného mínění Naše společnost v České republice
ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným materiálem pravidelně využívaným odbornou
veřejností, studenty nebo žurnalisty.
CVVM se v roce 2014 i nadále podílelo na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum
veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG).

Publikační aktivity

Časopis Naše společnost
CVVM vydává odborný recenzovaný časopis Naše společnost (ISSN 1214-438X), který
je obsahově zaměřen zejména na problematiku veřejného mínění v České republice. V
roce 2014 byla vydána dvě pravidelná čísla časopisu (12. ročník) – č. 1/2014 a
č. 2/2014, obě v nákladu 400 výtisků. Obě čísla byla následně po svém vydání
distribuována do knihoven, na univerzitní pracoviště, na vybraná gymnázia, vědecké
instituce, médiím, politickým institucím a soukromým zájemcům. (Elektronické verze
článků jsou volně ke stažení na webových stránkách www.cvvm.soc.cas.cz.)

Další publikace
Pracovníci CVVM v roce 2014 realizovali nebo se podíleli na realizaci 1 statě
v impaktovaném časopise, 1 statě v recenzovaném časopise zařazeném v databázi
SCOPUS, 1 statě v recenzovaném časopise zařazeném v databázi ERIH, 4 statí
v recenzovaném časopise zařazeném na seznamu recenzovaných neimpaktovaných
časopisů, 2 příspěvků v konferenčním sborníku, 2 kapitol v odborné knize
a 1 monografie. Rovněž přednesli 13 příspěvků na odborných konferencích.

Vystoupení v médiích
Výsledky průzkumů projektu Naše společnost byly i v roce 2014 pracovníky CVVM
pravidelně prezentovány a komentovány ve všech druzích médií (viz Vybraná
vystoupení v médiích a tabulku 3.12.5.4).

Vybraná vystoupení v médiích:
• Důvěra politikům, rozhovor. ČRo Radiožurnál, 13. 1. 2014 (Daniel Kunštát)
• Umí Okamura řešit problémy, nebo chce být jen slyšet? ČT1, 168 hodin, 19. 1.
2014 (Daniel Kunštát)
• Hodnocení ekonomické situace CEORG. ČRo Plus, 17. 3. 2014 (Jan Červenka)
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specifika Čechů. Rozhovor pro časopis Generace 20, 9. 4. 2014 (Martin Buchtík)
www.generace20.cz/domaci/cesi-jsou-tolerantni-chybi-jim-ale-narodni-hrdostmini-sociolog
100 dní Sobotkovy vlády. ČRo Radiožurnál, 25. 4. 2014 (Martin Buchtík)
Volby do Evropského parlamentu. Studio ČT24, 23. 5. 2014 (Jan Červenka)
Líp už bylo (reportáž o Andreji Babišovi). ČT1, 168 hodin, 8. 6. 2014 (Daniel
Kunštát)
Chat s osobností. Tyden.cz, 26. 6. 2014 (Daniel Kunštát)
Začátek kampaně do komunálních voleb. ČT1, Události, rozhovor, 9. 8. 2014
(Daniel Kunštát)
Jak zvýšit účast ve volbách? ČT1, Události, 29. 9. 2014 (Daniel Kunštát)
Komunální volby. ČT24, volební speciál, rozhovor, 10. 10. 2014 (Daniel Kunštát)
Vnímání polistopadového vývoje. ČT1, Události, 11. 11. 2014 (Paulína Tabery)
Zajímá nás ještě listopad 89? Literární noviny, 12. 11. 2014 (Jan Červenka)
www.literarky.cz/politika/domaci/18681-zajima-nas-jet-listopad-89
VH & VK. ČT1, 168 hodin, 16. 11. 2014 (Paulína Tabery)
Důvěra v Zemana strmě klesla. ČT24, 21. 11. 2014 (Jan Červenka)
Je Listopad 1989 důležitý pro ty, kdo ho nezažili? ČRo Plus, Radiofórum, 25. 11.
2014 (Paulína Tabery)
Důvěra vládě. ČT1, 168 hodin, 7. 12. 2014 (Daniel Kunštát)
Dění mimo českou kotlinu je u nás na okraji zájmu, platí to i pro EU. Euraktiv.cz,
rozhovor, 15. 12. 2014 (Daniel Kunštát)

Tabulka 3.12.5.4 – CVVM v médiích v roce 2014

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

počet odkazů na CVVM v
tisku
30
38
27
46
34
18
12
11
19
27
73
44
379

počet odkazů na CVVM na
webu
87
74
76
96
83
48
29
14
30
63
113
66
779

Zdroj: Media Monitoring, NEWTON Media, a.s., Česká republika; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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3.11.6 Národní kontaktní centrum – ženy a věda (NKC – ženy a věda)
Národní kontaktní centrum – ženy a věda (NKC – ženy
a věda) je jediným specializovaným pracovištěm
zaměřeným na problematiku genderových studií vědy,
genderové rovnosti a genderového mainstreamingu
ve vědě v ČR a v regionu střední a východní Evropy.
Je národním kontaktním bodem pro problematiku
genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v evropském výzkumu a Horizontu
2020 v České republice. Cílem NKC – ženy a věda je přispívat k rozvoji genderové
rovnosti ve vědě a výzkumu a ke zlepšení postavení žen a mladých lidí ve vědě.
Provádíme analýzy stavu genderové rovnosti ve vědě a výzkumu v ČR a monitorujeme
statistické zastoupení žen ve výzkumu. Spolupracujeme na zavádění kulturní
a institucionální změny pro genderovou rovnost v českých vysokoškolských
a výzkumných institucích. Zvyšujeme povědomí o genderové problematice ve vědě
a zviditelňujeme vědkyně a jejich práci. Prostřednictvím mentoringových programů
motivujeme mladé ženy ke vstupu do přírodních a technických věd a podporujeme
začínající vědkyně a vědce v rozvoji vědeckých kariér. Výzkumně se zaměřujeme na
genderové aspekty proměn vědecké práce a akademické mobility, souvislosti mezi
pracovním a soukromým životem, na problematiku sexuálního obtěžování na vysokých
školách a téma genderových aspektů v hodnocení vědecké práce. NKC-ŽV vydává
samostatné odborné i popularizační publikace, přispívá do domácích i zahraničních
odborných časopisů a vydává elektronický měsíčník newsLetter, který je distribuován na
více než 4000 adres. NKC-ŽV se aktivně zapojuje do mezinárodních sítí a projektů.
Je členem evropské sítě mentoringových projektů eument-net, Evropské platformy žen
ve vědě, cílené sítě COST gender, science, technology and environment (genderSTE,
TN1201), sítě RINGS, sdružující výzkumná centra genderových studií, a sítě AtGender.
Členky týmu NKC-ŽV se zúčastňují připomínkovacích řízení a působí v poradních
orgánech českých a evropských institucí v oblasti genderové rovnosti ve vědě.
Koordinujeme národní síť Klub NKC.
Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě za rok 2012

Monitorovací zpráva představuje dostupná data v časových řadách
od roku 2001. Zpráva za rok 2012, která vyšla na začátku roku 2014,
ukazuje, že neplatí předpoklad růstu podílu vědkyň v situaci, kdy
se trvale zvyšuje podíl žen mezi studujícími vysokých škol
a vysokoškolsky vzdělanou populací. Česká republika má vyrovnaný
podíl žen a mužů, kteří mají kvalifikaci pro práci ve vědeckých
a technických zaměstnáních. Stabilně narůstá zastoupení žen ve všech
stupních vysokoškolského studia a na bakalářské i magisterské úrovni ženy početně
převyšují muže. Přitom však v roce 2012 dosáhlo zastoupení žen ve výzkumu nejnižší
hodnoty od roku 2001. Mezi výzkumníky jich pracovalo jen 27,4 %, přepočteno na celé
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úvazky je to pouze 24,7 %. Mírně se zvyšuje i horizontální segregace: zastoupení žen
mezi výzkumníky má klesající tendenci v technických vědách a podnikatelském sektoru.
Vyrovnané zastoupení žen a mužů mezi výzkumníky je pouze v lékařských vědách.
Vertikální segregace je v ČR jedna z nejvyšších v Evropě. Zastoupení žen
v rozhodovacích orgánech nejvýznamnějších výzkumných institucí a institucí vědních
politik dosáhlo v roce 2012 jen 14,3 %. Mezi profesory na vysokých školách bylo v roce
2012 14,9 % a mezi docenty 25,7 % žen.
Konzultační a advokační aktivity

NKC – ženy a věda se aktivně zasazuje o zlepšení situace vědkyň a zajištění genderového
mainstreamingu na úrovni české a evropské politiky výzkumu a vývoje. Účastní
se veřejných konzultací a vyjadřuje se ke strategickým dokumentům české politiky
výzkumu, vývoje a inovací. V roce 2014 došlo na poli prosazování genderové rovnosti
v České republice a v oblasti vědy a výzkumu k zásadnímu vývoji. Vláda České republiky
přijala Strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, která
jako vůbec historicky první celostátní dokument politiky rovnosti žen a mužů obsahuje
i důležité priority týkající se vědy a výzkumu. NKC – ženy a věda mělo možnost účastnit
se připomínkování tohoto dokumentu a řada připomínek byla vypořádána kladně.
Strategie identifikuje dvě problémové oblasti, jednak nízké zastoupení žen a omezené
možnosti jejich profesního uplatnění ve vědě, výzkumu a inovacích a nedostatečné
zahrnutí genderové perspektivy do tvorby vědecké znalosti, a jednak genderově
motivované a sexuální obtěžování ve školských zařízeních.
Národní kontaktní centrum – ženy a věda dále v roce 2014 iniciovalo jednání se Sekcí
pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády, spadající pod vicepremiéra pro vědu, výzkum a
inovace Pavla Bělobrádka. V roce 2014 proběhla čtyři jednání a byla ustavena pracovní
skupina při Úřadu vlády, která se tématu bude věnovat. V této souvislosti NKC – ženy
a věda předložilo Úřadu vlády poziční dokument, ve kterém identifikovalo klíčové
problémy a návrhy řešení.
V průběhu celého roku NKC – ženy a věda spolupracovalo s MŠMT a účastnilo se
konzultačních procedur tak, aby byla v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání
zajištěna podpora pro kulturní a institucionální změnu v rámci Specifického cíle 5 rozvoj
lidských zdrojů. NKC – ženy a věda dále s MŠMT spolupracovalo na plnění jeho Priorit
a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen, včetně Ceny Milady Paulové.
K důležitým změnám došlo zejména v komunikaci s grantovými agenturami, s nimiž se
podařilo navázat užší spolupráci. V návaznosti na přípravy 3. národní konference
o genderu a vědě proběhla jednání s Grantovou agenturou České republiky
a Technologickou agenturou České republiky. Tato jednání se zaměřila na identifikaci
genderových zatížení v programech podpory a možnosti rozvoje další spolupráce.
V lednu 2015 proběhla následná jednání nad konkrétními opatřeními s předsedou
GA ČR a předsedkyní TA ČR.
S žádostí o konzultace, připomínkování dokumentů výzkumu a vývoje i jejich
vypořádávání se na NKC – ženy a věda v roce 2014 začaly nově nebo intenzivněji obracet
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Akademie věd ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i Oddělení pro rovné
příležitosti žen a mužů Úřadu vlády. Ve spolupráci s posledním ze jmenovaných došlo
k přijetí některých našich podnětů i podnětů vzešlých z workshopu ke slaďování ve vědě
pod záštitou ombudsmanky při novelizování pravidel juniorských grantů GA ČR.
Kulturní a institucionální změna pro genderovou rovnost ve výzkumných
a vysokoškolských organizacích

Od roku 2013 NKC-ŽV spolupracuje s vysokoškolskými a výzkumnými organizacemi na
podpoře genderové rovnosti ve vědě prostřednictvím implementace přístupu Kulturní
a institucionální změny a plánů genderové rovnosti. Přístup je dlouhodobě prosazován
a podporován na úrovni Evropské komise a věnuje se mu rovněž mezinárodní síť
genderSTE, jejímž je NKC – ženy a věda členem. Komplexní přístup systematicky
začleňuje genderovou perspektivu do všech oblastí vědecké práce i fungování institucí.
Cílem je posílení genderové rovnosti z hlediska profesního uplatnění a kariérního
rozvoje žen a mužů, podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedení institucí
a zvýšení kvality a společenské relevance vědeckého bádání a výzkumu. V roce 2014
NKC – ženy a věda poskytovalo podporu a přímo se podílelo na implementaci plánů
genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských institucích, a to prostřednictvím
projektu TRIGGER a PEDICEV na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
a prostřednictvím projektu EGERA v Centru výzkumu globální změny AV ČR
(CzechGlobe) v Brně. Konzultace byly též poskytnuty ČVUT a CEITEC pří přípravě
projektu H 2020.

NKC – ženy a věda nechalo v roce 2014
zpracovat
studii
Právní
aspekty
postavení
žen
a
mužů
ve
vysokoškolském
prostředí
a
ve
veřejných výzkumných institucích v
České republice, která z právního hlediska mapuje různé situace, jimž čelí ženy a muži
v oblasti vysokého školství a vědy. Studie je ke stažení na následující adrese:
nkc.cz/files/pravni-aspekty-postaveni-zen-a-muzu-pdf.pdf
3. národní konference o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí

22. 10. 2014 proběhla konference, která se věnovala
prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí
a v oblasti vědní politiky a zaměřila se na tři klíčové oblasti:
profesní rozvoj, zastoupení žen na vedoucích pozicích
a genderové aspekty vzniku vědeckého poznání. Záštitu nad
konferencí přijala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, místopředseda pro vědu,
výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Cílem
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konference bylo navázat spolupráci s institucemi výzkumu a vývoje a podnítit diskusi
o současném stavu genderové rovnosti v české vědě. Panelů se zúčastnili:
PhDr. Pavel Baran, CSc., místopředseda, Akademie věd ČR, člen Rady pro výzkum, vývoj
a inovace; Ing. Rut Bízková, předsedkyně, Technologická agentura ČR; doc. Mirjam
Friedová, Ph.D., děkanka, FF UK; prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng., FSV ČVUT;
PhDr. Lukáš Levák, ředitel, Odbor výzkumu a vývoje MŠMT; Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.,
náměstek místopředsedy vlády, ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády
ČR; prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., předseda, Grantová agentura ČR; Ing. Petr Pavlík,
Ph.D., katedra genderových studií FHS UK; doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro
strategie a rozvoj VŠCHT; prof. Jana Roithová, Ph.D., vedoucí, Katedra organické chemie
PřF UK; prof. Londa Schiebinger, Stanfordova univerzita; prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.,
FCMA,
senátorka,
1.
místopředsedkyně Rady
pro
výzkum,
vývoj
a inovace; Mgr. Anna
Šabatová, Ph.D., veřejná
ochránkyně práv; prof.
MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
MBA, předseda, Česká
konference rektorů.

Mentoringový program pro středoškolské studentky se zájmem o vysokoškolské
studium technických a přírodních věd

Od ledna do června 2014 probíhal 4. ročník
mentoringového
programu
pro středoškolačky, jehož cílem je podpořit
dívky ve volbě studia genderově
netradičních vysokoškolských oborů, tedy
technických a některých přírodovědných.
Čtvrtého ročníku se zúčastnilo 61
středoškolaček
a
35
mentorekvysokoškolaček
(celkově
vytvořily
mentorky a mentees 24 skupin a 11
dvojic), což svědčí o nárůstu zájmu (minulý
rok bylo v programu 19 mentorek a 26
mentees). Mentorky pocházely z těchto
vysokých škol: České vysoké učení
technické (ČVUT), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Univerzita Karlova
(UK), Vysoké učení technické v Brně (VUT), Masarykova univerzita (MU) a Univerzita
Palackého v Olomouci (UP).
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Co se týče oborů mentorek, nabízel minulý
ročník
tyto
specializace:
Pozemní
stavitelství a architektura, Konstrukce
pozemních staveb, Stavebně materiálové
inženýrství, Obecná fyzika, Experimentální
jaderná a částicová fyzika, Fyzikální
inženýrství, Optika a optoelektronika,
Kybernetika a robotika, Biomedicínské
inženýrství,
Informatika,
Softwarové
systémy, Počítačová grafika a multimédia,
Matematické metody v IT, Analytická
chemie, Fyzikální chemie a Specializace
v pedagogice chemie, Chemie a technologie paliv a prostředí, Chemie a technologie
potravin, Biotechnologie léčiv, Léčiva a biomateriály, Syntéza a výroba léčiv, Laboratorní
metody a příprava léčivých přípravků, Lékařská chemie a klinická biochemie, Učitelství
matematiky a chemie pro SŠ, Botanika, Zoologie, Ekologie. Tento výčet napovídá, že se
ve čtvrtém ročníku podařilo udržet pozitivní trend zvyšování počtu mentorek
z výrazněji technických specializací a rozvíjet program v souladu s jeho zaměřením na
zvyšování podílu žen v technických oborech. Zároveň se podařilo zajistit
středoškolačkám bohatší paletu oborů, z nichž mohly vybírat (počet nabízených oborů
vzrostl ze 17 na 37). Podrobnější informace o čtvrtém ročníku programu najdete
ve Zprávě z projektu 2014 (www.zenyaveda.cz/files/zprava-z-projektu-2014.pdf).
Mentoringový program pro začínající
vědkyně a vědce

Dne 8. 12. 2014 byl v Galerii Café Louvre
slavnostně zahájen projekt MENTOR
neboli Mentoringový program, jehož
cílem je podpora profesního rozvoje
(post)doktorandek a (post)doktorandů,
tedy pomoc s rozjezdem jejich vědecké kariéry a ujasněním si jejího směřování. Zájem ze
strany začínajících vědkyň a vědců je obrovský. Do pilotního kola programu se přihlásilo
73
mentees.
Záznam
z večera
si
můžete
poslechnout
na
adrese
www.zenyaveda.cz/mentoring/pro-zacinajici-vedkyne-a-vedce/prezentace-zezahajovaciho-vecera. Mentoringový program pro (post)doktorandky a pro
(post)doktorandy poběží od února do prosince 2015.
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Cena Milady Paulové
Cena Milady Paulové byla ustavena
Ministerstvem
školství,
mládeže
a tělovýchovy ČR v roce 2009 na základě
podnětu NKC – ženy a věda. NKC – ženy
a věda Cenu Milady Paulové pro MŠMT
organizačně zajišťuje. Jejím smyslem
je ocenit a zviditelnit vědeckou práci
významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně
nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je určena významným vědeckým
osobnostem za přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových
a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo
průmyslovou sférou.
V roce 2014 proběhl 6. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové a cena byla udělena
v oblasti stavebního inženýrství a architektury, a to s cílem upozornit na výročí 100 let
od doby, kdy ke studiu nastoupila první absolventka architektury Milada Pavlíková,
a podpořit rostoucí zájem veřejnosti o témata spojená s vytvářením a kultivací
veřejného prostoru, jeho proměnami a stavebními zásahy člověka do něj. Dne 22. 10.
2014 byla slavnostně udělena z rukou náměstka ministra školství, mládeže
a tělovýchovy prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc., vědkyni prof. Ing. Aleně Kohoutkové, CSc.,
FEng. Předávání Ceny Milady Paulové se uskutečnilo v rámci 3. národní konference
o genderu a vědě.
Na Cenu Milady Paulové v roce 2014 byly
nominovány (v abecedním pořadí):
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., Fakulta
stavební, České vysoké učení technické
v Praze
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.,
Fakulta stavební, České vysoké učení
technické v Praze
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Fakulta
stavební, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., Fakulta architektury, Vysoké učení technické
v Brně

O laureátce Ceny rozhodla porota ve složení (dle abecedy):
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, předseda poroty a děkan, Fakulta stavební,
Vysoké učení technické v Brně
Ing. arch. Jana Kaštánková, první místopředsedkyně Dozorčí rady České komory
architektů
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Ing. arch. Iveta Merunková, Ph.D., odborná asistentka – Katedra zahradní a krajinné
architektury, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská
univerzita v Praze
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí katedry, Ústav nosných konstrukcí, Fakulta
architektury ČVUT
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., viceprezidentka ČSSI, předsedkyně OP ČSSI Ostrava,
Fakulta stavební VŠB-TUO
Bc. et Mgr. Pavlína Janová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor
výzkumu a vývoje
Rozhovory s nominovanými jsou k nalezení
si/rozhovory/stavebni-inzenyrstvi-a-architektura

zde:

www.zenyaveda.cz/prectete-

Představování vědeckých osobností

Od roku 2002 NKC – ženy a věda představuje
vědecké osobnosti formou rozhovorů. V roce
2014 byla vydána publikace Rozehraná
partie: Talentky sedm let poté. Publikace
Marty Vohlídalové se zaměřuje na životní
a pracovní dráhy mladých žen působících ve
vědě, výzkumu nebo terciárním vzdělání.
Navazuje na knihu Dámský gambit: zahájení
vědecké dráhy z roku 2007, která představila
úspěšné mladé vědkyně z různých vědeckých
disciplín na začátku vědecké dráhy. Publikace
Talentky sedm let poté se za těmito vědkyněmi vrací po sedmi letech. Věnuje se tomu, jak
se odvíjely jejich pracovní a životní dráhy, jak se za poslední roky změnily jejich profesní
i soukromé plány, cíle a představy. Zjišťuje, jaké měly mladé vědkyně tenkrát představy
o svém životě a práci a jaká je dnešní realita, a zaměřuje se také na to, jak reflektují
proměnu vědeckého prostředí, jejímiž svědky jsme v posledních letech. Vlastní
rozhovory jsou uvozeny analytickou studií zaměřující se na vývoj pracovních drah
mladých vědkyň a proměnu jejich vyprávění. Knihu jsme spolu s některými „talentkami“
a doc. Ilonou Švihlíkovou uvítaly 18. 12. 2014 v Café Lajka. Kniha je ke stažení
na webových stránkách www.zenyaveda.cz.
Popularizace a komunikace vědy

Součástí činnosti NKC – ženy a věda je
popularizace
a
propagace
témat
spojených
s genderovou
rovností
ve vědě. Od roku 2008 se NKC – ženy a
věda účastní Týdne vědy a techniky. V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 2014 jsme
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uspořádaly veřejnou debatu nazvanou „Do penze bez vděku: důchody žen v České
republice“. Pozvání do diskuze přijali: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav
Vostatek, CSc., Mgr. Radka Dudová, Ph.D.,
Mgr. Linda Sokačová. Akce se uskutečnila
12. 11. 2014 v Americkém centru Praha.
Videozáznam z diskuze naleznete na
našem kanálu YouTube. Během Týdne
vědy a techniky také od 3. do 15. 11. 2014
proběhla v Národní technické knihovně
v Dejvicích výstava z letošního ročníku
mentoringového
programu
pro
středoškolačky.
Výstava
sestávající
z velkoformátových fotografií představila účastnice čtvrtého ročníku programu z řad
vysokoškolských a středoškolských studentek, jejich cíle a přínosy mentoringového
programu.
Od roku 2005 se NKC – ženy a věda připojuje k Evropské noci vědců. V roce 2014
proběhla v rámci Noci vědců a vědkyň dne 26. 9. přednáška s diskuzí na téma sexuálního
obtěžování v akademické sféře s názvem
„Sex jí kouká z očí, aneb o čem se v
akademické sféře nemluví“. K tématu
hovořili: Mgr. Miroslav Jašurek, FF a FSV
UK, PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PedF
UK, a Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., FJFI
ČVUT. Moderovala Mgr. et Mgr. Tereza
Jiroutová Kynčlová. Z akce byl pořízen
videozáznam, který je dostupný na
YouTube kanálu NKC-ŽV.

Popularizace a propagace témat, jimiž se NKC – ženy a věda zabývá, probíhá také
prostřednictvím elektronického měsíčníku newsLetter – www.zenyaveda.cz/prectetesi/newsletter, který odebírají více než čtyři tisícovky osob, prostřednictvím
internetových
stránek
projektu,
facebookové
stránky
www.facebook.com/NKCzenyaveda, Twitter účtu twitter.com/NKC_CZ. LinkedIn účtu
cz.linkedin.com/in/nkczenyaveda/ a prostřednictvím kanálu NKC – ženy a věda na
Youtube www.youtube.com/user/NKCzenyaveda.
Členství a síťování NKC – ženy a věda

Členství v mezinárodních sítích a iniciativách:
Evropská síť mentoringových projektů pro ženy ve vědě a výzkumu EUMENT-net
Evropská platforma pro ženy a vědu (European Platform for Women and Science, EPWS)
COST Action TN 1201 Gender in Science, Technology and Environment (genderSTE)
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RINGS International Research Association of Institutions of Advanced Gender
Studies At Gender
Členství v českých a mezinárodních odborných a poradních orgánech
Linková, M. Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, od roku 2007,
Evropská komise, členka.
Linková, M. Rezortní koordinační skupina – VaV, od r. 2010, MŠMT, členka.
Linková, M. Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, od
r. 2006, Akademie věd ČR, členka.
Členství v domácích organizacích
Česká ženská lobby
Kongres žen

3.11.7 CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
cejsh.icm.edu.pl) je společná bibliografická databáze zemí Visegrádské čtyřky, jejímž
cílem je prezentovat vědecké výsledky z humanitních a společenskovědních oborů
dosažené v členských zemích V4 na celosvětové úrovni prostřednictvím společné
internetové databáze. Projekt vznikl na základě společné deklarace předsedů Akademií
věd České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, přijaté v Praze dne 30. října 2003.
Funkcí šéfredaktora CEJSH je na základě ustavující deklarace pověřován vždy zástupce
Polské akademie věd, v roce 2014 tuto funkci vykonával Dr. Miłosz Sosnowski,
Biblioteka Kórnicka PAN, Poznań.
Akademie věd ČR do mezinárodní redakční rady nominuje vždy jednoho člena
Akademické rady, v roce 2014 ji zastupoval prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Výkonná
redakce CEJSH pro ČR působí od roku 2007 v Tiskovém a edičním oddělení
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

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

V roce 2010 schválili předsedové akademií věd Visegrádské skupiny začlenění CEJSH do
platformy YADDA (Polské softwarové platformy pro vytváření digitálních úložišť dat),
systém CEJSH poté prošel technickou rekonstrukcí zajištěnou ICM UW (Mezioborovým
centrem pro matematické a počítačové modelování Varšavské univerzity) a po
otestování nového softwaru byla všechna původní data převedena do nového úložiště.
Data uložená v CEJSH jsou nyní dostupná nejen z webu stránky CEJSH cejsh.icm.edu.pl,
ale
také
z polské
digitální
knihovny
Centrum
otwartej
nauky
(bibliotekanauki.ceon.pl/yadda, yadda.icm.edu.pl/yadda) (obr. 3.12.7.1).
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Obrázek 3.12.7.1 – Webová stránka CEJSH a přístup k datům CEJSH prostřednictvím CEON
(cejsh.icm.edu.pl)

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

Počet registrovaných časopisů významně narůstal zejména od listopadu 2011, kdy
polské ministerstvo pro vědu a vysoké školství zařadilo CEJSH mezi 17 vybraných
referenčních databází významných z hlediska hodnocení časopisů, a v roce 2014 přesáhl
800 titulů. V ČR byly do konce roku 2014 prostřednictvím české redakce CEJSH
uzavřeny smlouvy o spolupráci s vydavateli 55 časopisů, z toho v roce 2014 to bylo
8 nových časopisů (Acta Universitatis Carolinae Theologica, C.E.P. – Central European
Papers, Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, Historická sociologie,
International Economic Letters, Psychologie a její kontexty, Sociální pedagogika,
Východní Morava). U čtyř časopisů byla spolupráce ukončena v souvislosti se zánikem
časopisu nebo se změnou vydavatele, ke konci roku 2014 tak počet registrovaných
časopisů českých vydavatelů činil 51, z toho v 31 případech se jedná o časopisy
vydávané pracovišti AV ČR, ve zbývajících 20 případech jde o tituly vydávané
univerzitními pracovišti nebo jinými subjekty (obr. 3.12.7.2.) Několik dalších časopisů
spoluvydávaných českými subjekty je v CEJSH registrováno na základě rámcové smlouvy
s nakladatelstvím Versita, resp. DeGruyter, jeden česko-slovenský časopis (Organon F)
na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím SAV.
Rámeček 3.12.7.1 – Přehled uzavřených smluv ke konci roku 2014
Časopisy vydávané pracovišti AV ČR:
• Acta Comeniana: International review of Comenius
Studies and Early Modern Intellectual History
(4.9.07, FLÚ)
• Acta onomastica (17.3.07, ÚJČ)
• Časopis pro moderní filologii (pův. 29.6.08, ÚJČ, nově
vydává FF UK, sml. 12.2.2015)
• Česká literatura (19.12.06, ÚČL)
• Československá psychologie (3.1.07, PSÚ)
• Český časopis historický (1.8.14, pův.16.10.07, HÚ)

Časopisy vydávané jinými subjekty:
• Acta Universitatis Carolinae Theologica (19.11.14,
KTF UK)
• Business and Economic Horizons (6.6.13, PraDeC)
• C.E.P. – Central European Papers (9.6.14, Univ.
Opava)
• Czech Journal of Social Sciences, Business and
Economics (13.3.14, Universitní servis, FF UK)
• DVT - Dějiny věd a techniky (13.2.07, SDVT)
• E-psychologie (11.6.08, ČMPS)
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Český lid: etnologický časopis (5.2.07, EÚ)
Data a výzkum – SDA Info (8.1.09, SOÚ)
Eirene. Studia Graeca et Latina (20.1.10, FLÚ)
Estetika: The Central European Journal of Aesthetics
(12.2.07, ÚD
Filosofický časopis (4.9.07, FLÚ)
Folia historica Bohemica (1.8.14, pův.16.10.07, HÚ)
Gender, rovné příležitosti, výzkum (12.10.06, SOÚ)
Historická geografie (1.8.14, pův.16.10.07, HÚ)
Hospodářské dějiny - Economic History (16.10.07,
pův. HÚ, nově vydává Univ. Ostrava)
Hudební věda (24.7.07, EÚ)
Knihy a dějiny (13.9.13, KNAV)
Linguistica Pragensia (pův. 29.6.07, ÚJČ, nově vydává
FF UK, sml. 12.2.2015)
Listy filologické (8.3.07, FLÚ)
Mediaevalia
historica
Bohemica
(1.8.14,
pův.16.10.07, HÚ)
Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století
(1.8.14, pův. 16.10.07, HÚ)
Naše řeč (29.10.08, ÚJČ)
Naše společnost (9.8.07, SOÚ)
Slovanský přehled (1.8.14, pův. 16.10.07, HÚ)
Slovo a slovesnost (7.9.07, ÚJČ)
Sociologický časopis. Czech Sociological Review
(12.10.06, SOÚ)
Soudobé dějiny (23.8.07, ÚSD)
Střed / Centre (22.4.13, MÚA)
Studie o rukopisech (8.3.07, MÚA)
Teorie vědy. Theory of Science (25.1.07, FLÚ)
Umění (12.10.06, ÚDU)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historica: revue pro historii a příbuzné vědy (4.2.10,
Univ. Ostrava, FF)
Historická sociologie (2.4.14, Karolinum)
International Economic Letters (14.3.14, Universitní
servis, FF UK)
Národopisná revue (6.5.09, NULK Strážnice)
Národopisný věstník (8.4.13, ČNS)
Pedagogická orientace (26.10.12, PedF MUNI)
PIEB - Perspectives of Innovations, Economics and
Business (6.6.13, PraDeC)
Psychologie a její kontexty (25.2.14, Ostravská univ.)
Sociální pedagogika (18.8.14, Univ. Zlín)
Studia peadagogica (8.4.13, FF MU Brno)
Studia theologica (10.12.08, UP Olomouc)
Theatralia (15.11.10, FF MU)

• Východní Morava (15.12.14, MZA)
• West Bohemian Historical Review (9.10.13, FF ZČU)

Ukončené nebo nenaplněné smlouvy
•
Dějiny – Teorie – Kritika (28.3.07, MUA) (změna
vydavatele)
•
Historica. Historical Sciences in the Czech Republic.
Series Nova (16.10.07, HÚ) (vydávání zastaveno)
•
Historická demografie (12.3.07, SOÚ) (změna
vydavatele)
•
Slovanské historické studie (16.4.07, HÚ) (sloučení
s časopisem Slovanský přehled

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

Činnost české redakce CEJSH v roce 2014
V roce 2014 byl do plného provozu spuštěn nový způsob editace dat pomocí programu
DeskLight,
který
vyvinulo
ICM
UW
(ceon.pl/pl/oprogramowanie/yaddamain/desklight). Na počátku roku 2014 byly všem redakcím registrovaných časopisů
rozeslány instrukce k novému postupu a český překlad manuálu programu DeskLight,
s podporou české redakce CEJSH byl pak během roku 2014 u 19 časopisů tento postup
uveden do praxe. Data z další části registrovaných časopisů jsou na základě smlouvy
uzavřené s Knihovnou AV ČR v r. 2008 exportována z úložiště Digitální knihovny AV ČR,
kvůli probíhajícím technickým změnám v Digitální knihovně AV ČR se však nově
upravený postup v roce 2014 nepodařilo v plném rozsahu zprovoznit a plně využíván
bude až v roce 2015.

Kromě zpřístupnění nových abstraktů, jejichž počet s výjimkou let 2010–2012, kdy bylo
vyvíjeno a testováno nové úložiště CEJSH, trvale narůstá (obr. 3.12.7.3), byly v roce 2014
sjednoceny zápisy názvu článků a provedeny další potřebné úpravy dat převedených
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z původního úložiště CEJSH. Vydavatelé tří časopisů začali v roce 2014 CEJSH užívat jako
plnotextovou databázi.
Obrázek 3.12.7.2 – Počet nově vložených abstraktů z českých časopisů v letech 2004–2014
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Využití databáze
Návštěvnost stránek od spuštění CEJSH neustále narůstá, mezi prosincem 2012 a 2014
se kupříkladu počet návštěv zvýšil trojnásobně, počet navštívených stránek čtyřnásobně
(obr. 3.12.7.4). Statistika přístupů k datům dále ukazuje, že v prosinci 2014 se
uskutečnilo v průměru více než 3000 návštěv denně a navštíveno bylo téměř 40 000
stránek. Převládají uživatelé z Polska, Spojených států, Číny, Spojeného království,
Francie, Německa, České republiky, Slovenské republiky a Ukrajiny, databázi však
využívají i uživatelé z řady dalších evropských i mimoevropských zemí. (obr. 3.12.7.5).
Obrázek 3.12.7.3 – Statistika přístupů k datům CEJSH v prosinci 2014 a 2012

Zdroj: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of
Warsaw (Webalizer Version 2.01), cejsh.icm.edu.pl/stats
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Obrázek 3.12.7.4 – Statistika přístupu k datům CEJSH za posledních 12 měsíců a přehled
zemí, z nichž bylo v prosinci 2014 zaznamenáno nejvíce přístupů

Zdroj: Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of
Warsaw (Webalizer Version 2.01), cejsh.icm.edu.pl/stats

3.11.8 Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP
ISSP (International Social Survey Programme) je dlouhodobý mezinárodní program
výzkumných sociologických šetření, který byl zahájen v roce 1984. Z původních 4
se počet členských zemí do roku 2014 postupně rozšířil na 46. Každoročně je
organizováno vzájemně srovnatelné dotazovací šetření na stanovené téma, témata se
pravidelně opakují. Výzkumy ISSP tak kombinují mezinárodní a časovou perspektivu
komparace a sledují vývoj postojů ve významných tematických oblastech
(www.issp.org).
Jedním z výstupů programu je celosvětově nejrozsáhlejší databáze mezinárodně
srovnatelných dat z postojových šetření, která je veřejně přístupná pro účely
nekomerčního výzkumu a výuky. Spojené mezinárodní soubory primárních dat jsou
dostupné v mezinárodním archivu ISSP (GESIS, Německo, www.gesis.org). V Českém
sociálněvědním datovém archivu (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
(archiv.soc.cas.cz) jsou zpřístupněny kompletní české datové soubory.
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Obrázek 3.12.8.1 – Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP

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

Česká republika v programu ISSP
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., od roku 1991 zajišťuje českou účast v ISSP a od roku
1992 nepřetržitě realizuje jednotlivá šetření výzkumného programu v České republice
(šetření ISSP 1992 bylo ještě provedeno jako československé). Reprezentativní šetření
dospělé populace jsou založena na pravděpodobnostních metodách výběru a jsou
organizována v rámci jednotlivých grantových projektů, které vedle sběru dat řeší
vlastní výzkumná témata. SOÚ AV ČR, v.v.i., se také aktivně účastní organizace
mezinárodního programu. V letech 2004–2007 byla Česká republika členem ISSP
Steering Commitee a podílela se na vedení programu. Experti SOÚ AV ČR, v.v.i.,
se účastní činnosti řady pracovních skupin připravujících jednotlivé moduly výzkumu.
V roce 2014 bylo realizováno šetření Občanství (ISSP 2014) a česká data z modulu
Národní identita (ISSP 2013) byla integrována do mezinárodní databáze ISSP.
V přípravě bylo šetření Pracovní orientace (ISSP 2015). Členové týmu ze SOÚ AV ČR,
v.v.i., se podíleli na činnosti Metodologického výboru ISSP a pracovních skupin Drafting
Group ISSP 2015 on Work Orientations a ISSP Translation Group, přičemž
doc. Hamplová ze SOÚ AV ČR, v.v.i. se stala vedoucí ISSP Translation Group.
Tabulka 3.12.8.1 – Témata a roky šetřených modulů ISSP

Téma
Role vlády

Sociální sítě

Sociální vztahy a systémy podpory

Rok šetření
1985, 1990, 1996, 2006, 2016
1986

2001
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Sociální nerovnosti

1987, 1992, 1999, 2009

Náboženství

1991, 1998, 2008

Rodina a genderové role
Pracovní orientace
Životní prostředí
Národní identita
Občanství

Volný čas a sport
Zdraví

1988, 1994, 2002, 2012
1989, 1997, 2005, 2015
1993, 2000, 2010

1995, 2003, 2013
2004, 2014
2007
2011

Zdroj: ISSP, www.issp.org

Poznámka: Česká republika se zúčastnila v letech zvýrazněných podtržením a tučným
písmem. Šetření v letech vyznačených kurzívou jsou v přípravě. Šetření ISSP
v jednotlivých zemích mohou probíhat od podzimu předchozího roku do jara roku
následujícího po roku stanoveném pro daný modul. Mezinárodní datové soubory jsou
zpřístupňovány se zpožděním, přibližně druhý rok na jaře po roku daného modulu.

3.12 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), pořádání Dnů 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 a plní sociální sítě, vydává publikace pro veřejnou
popularizaci vědecké kariéry, distribuuje publikace a spolupracuje s médii.
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, www.soc.cas.cz). K odběratelům patří
zejména média, státní správa, studenti, analytici a výzkumníci v různých oborech i laická
veřejnost, detaily viz část 3.12.5.
Internetové stránky ústavu

Internetové stránky SOÚ AV ČR, v.v.i. (www.soc.cas.cz, sreview.soc.cas.cz,
archiv.soc.cas.cz, cvvm.soc.cas.cz, zenyaveda.cz, studie.soc.cas.cz, publikace.soc.cas.cz),
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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 a nabízejí řadu publikací a materiálů ke
stažení. Webové stránky nabízejí široké možnosti vyhledávání a zpřístupňují publikační
činnost pracovníků a pracovnic ústavu.
Obrázek 3.13.1 — Webová prezentace www.soc.cas.cz

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

V roce 2014 navštívilo stránky www.soc.cas.cz 56131 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 266912, započítávají se tedy
i opakovaná zobrazení jedné stránky.

Návštěvníci webu navštěvují stránky SOÚ AV ČR, v.v.i., nejčastěji přes vyhledávače (65
%). Nejčastěji používaná klíčová slova jsou „sociologický ústav“, „soc cas“ apod. Dále pak
jsou to přímé návštěvy (15 %), 12 % návštěvníků vstupuje na www.soc.cas.cz ze
sociálních sítí, zbytek přes jiné stránky.
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Sociální sítě
SOÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2014 provozoval profilové stránky na Facebooku a na Twitteru,
kde publikoval převážně informace o nových publikacích, seminářích a konferencích.
Provozoval také soutěže o publikace.
facebook.com/Sociologicky.ustav.AVCR
twitter.com/Sociologicky

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
2014 pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., publikovali řadu článků v tištěných
i online médiích.
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Semináře ústavu
V roce 2014 ústav uspořádal dva cykly veřejně přístupných odborných seminářů
a diskuzí, které zaznamenaly příznivý ohlas. Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 14:00
hodin, dvakrát za měsíc. Celkem bylo zorganizováno 7 seminářů na jaře a 7 seminářů
na podzim. Program viz kapitola 3.11.
Den otevřených dveří

V rámci Týdne vědy a techniky uspořádal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v době od 1. do
15. listopadu 2014 Dny otevřených dveří. Pro návštěvníky byly uspořádány skupinové
exkurze s diskuzí. Přednášejícími byli zástupci výzkumných oddělení SOÚ AV ČR, v.v.i.
Tématem bloku přednášek bylo nejprve představení činnosti SOÚ AV ČR, v.v.i., jako
celku, poté vystoupili zástupci výzkumných oddělení s přednáškami vycházejícími
z projektů, kterými se zabývají. Pracovnicí našeho Národního kontaktního centra – ženy
a věda byl také představen mentoringový program pro potenciální studentky
technických vysokých škol. Celkový počet návštěvníků: 305 osob, zejména
středoškolských studentů.
Vítání odborných knih

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., uspořádal například ve spolupráci se Sociologickým
nakladatelstvím SLON vítání knihy „Koho volí Vaši sousedé?“ Tomáše Kosteleckého,
Renáty Mikešové, Markéty Polákové, Daniela Čermáka, Josefa Bernarda a Martina
Šimona a dále knihy „Za rudou oponou. Komunisté a jejich voliči po roce 1989“ Daniela
Kunštáta (Akademické konferenční centrum, Praha, 2. 10.). Proběhl také křest knihy
„Rozehraná partie: talentky sedm let poté" Marty Vohlídalové (Café Lajka, Praha,
18. 12.).
Přednáškový cyklus Film a televize sociologickýma očima

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., nabídl všem příznivcům kinematografie a televizní
tvorby tematickou sérii přednášek nazvanou Film a televize sociologickýma očima.
Celkem osm přednáškových večerů (v roce 2014 proběhly 4) mělo za cíl zábavnou
formou ukázat, že o filmu a televizní produkci je možné (a nutné) přemýšlet v širší
perspektivě jako o společenských fenoménech. Pozvání přijali přednášející z různých
českých a moravských vysokých škol, kteří ve svých příspěvcích představili různé
pohledy na to, jak a proč se dívat na film a televizní tvorbu „sociologickýma očima“.
V roce 2014 to byli: 15. 10. – Jan Hanzlík: Gender a profese u filmu: stereotypy o mužích
a ženách jako legitimizace nerovného postavení; 29. 10. – Anna Kopecká: Western –
pravý americký žánr a jeho zahraniční vlivy; 5. 11. – Irena Reifová: Kolektivní paměť
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a/politického vnímání normalizačních seriálů; 10. 12. – Eva Chlumská: New Queer
Cinema.
Volební kalkulačka EUVOX

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se na jaře 2014 podílel na implementaci aplikace volební
kalkulačky EUVOX do českého prostředí. Odborným garantem za vývoj kalkulačky za
Českou republiku byl politolog Lukáš Linek ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
propagaci volební kalkulačky, tvorbu a rozesílání tiskových zpráv a komunikaci
s uživateli internetové aplikace zajistilo Tiskové a ediční oddělení SOÚ. Aplikaci využilo
více než 6 milionů evropských uživatelů, z toho 73500 českých uživatelů. Webová
aplikace: www.euvox.eu.
Distribuce publikací

Publikace vydávané v SOÚ AV ČR, v.v.i., jsou rozesílány veřejným knihovnám, vysokým
školám, nevládním organizacím, vybraným výborům Poslanecké sněmovny a Senátu
Parlamentu ČR, partnerským zahraničním vědeckým institucím a univerzitám. Jsou
distribuovány Tiskovým a edičním oddělením SOÚ AV ČR, v.v.i., a dalšími distribučními
sítěmi. Úspěšná byla zejména akce pro vědecké a vysokoškolské knihovny v srpnu
až září 2014.
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4. PERSONÁLNÍ CHARAKTERISTIKA
4.1 Personální zabezpečení výzkumné činnosti
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., měl při přepočtu fyzického počtu pracovníků na úvazek
1,00 v roce 2014 v průměru 89,22 1 zaměstnanců. Pracovníci Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i., jsou zařazováni do kategorií a kvalifikačních stupňů v souladu s Kariérním
řádem Akademie věd ČR a Vnitřním mzdovým předpisem Sociologického ústavu AV ČR,
v.v.i. Data jsou dále uváděna v průměrném přepočteném počtu na 1,00 úvazek, viz
obrázek 4.1.1, tabulku 4.1.1 a tabulku 4.1.2.
Z celkového počtu 89,22 pracovníků činil podíl atestovaných pracovníků dle Kariérního
řádu 51,2 % (45,65 pracovníků) a podíl ostatních pracovníků činil 48,8 % (43,57
pracovníků). Podrobné zastoupení pracovníků v jednotlivých kategoriích znázorňuje
obrázek 4.1.1 a tabulka 4.1.1.
Obrázek 4.1.1 – Struktura pracovníků dle kategorií v roce 2014
Doktorand
14%
Postdoktorand
11%

Vědecký asistent
7%

Vědecký pracovník
11%
Vedoucí vědecký
pracovník
8%

Nepodléhající
atestacím
44%
Odborný pracovník
– VŠ
34%
Odborný pracovník
– SŠ
6%
Technicko
hospodářský
pracovník
8%
Dělnické profese
1%

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poznámka: N = 89,22 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2014 při přepočtu
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00)

Pracovníci zařazení v kategoriích vědecký pracovník a odborný pracovník VaV se dle
Kariérního řádu na základě atestačních řízení řadí do kvalifikačních stupňů. Kategorie
vědecký pracovník se dále člení na kvalifikační stupně vedoucí vědecký pracovník,
1

Přepočet fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00 se vypočítal jako součet úvazků zjištěných z evidence
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce roku 2014 dělený 12 (do tohoto počtu nejsou zahrnuty
zaměstnankyně na MD/RD).
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vědecký pracovník, vědecký asistent a postdoktorand. Kategorie odborný pracovník VaV
se člení na kvalifikační stupeň doktorand a odborný pracovník VaV.
Tabulka 4.1.1 – Struktura zaměstnanců Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle
dosaženého kvalifikačního stupně dle Kariérního řádu v roce 2014

Kvalifikační stupeň
Atestovaní pracovníci
5. Vedoucí vědecký pracovník
4. Vědecký pracovník
3b. Vědecký asistent
3a. Postdoktorand
2. Doktorand
1. Odborný pracovník VaV
Nepodléhající atestacím
5. Odborný pracovník – VŠ
4. Odborný pracovník – SŠ
3. Technicko-hospodářský pracovník
2. Dělnické profese

počet
45,65
7,20
10,20
6,05
10,11
12,09
0,00
43,57
30,17
5,13
7,27
1,00

Celkem

%
51,2%
8,1%
11,4%
6,8%
11,3%
13,6%
0,0%
48,8%
33,8%
5,7%
8,2%
1,1%

89,22

100,0 %

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poznámka: N = 89,22 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2014 při přepočtu
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00)

Z pohledu věkové struktury v průměrném přepočteném počtu pracovníků
je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., řazen mezi pracoviště s mladší věkovou strukturou.
V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., bylo v roce 2014 68,7 % pracovníků mladších 40 let
(23,1 % ve věku do 30 let, 45,7 % ve věku 31–40 let), 18,7 % tvořili pracovníci ve věku
41–50 let, 6,6 % pracovníci ve věku 51–60 let a 6,0 % pracovníci starší 60 let. Věková
struktura, viz tabulku 4.1.2, je sledována v průměrném přepočteném počtu pracovníků
podle věku a pohlaví.
Tabulka 4.1.2 – Věková struktura pracovníků podle věku a pohlaví, absolutní počty v roce
2014

Věková
struktura
muži
ženy
celkem

věk do 30
let
8,30
12,29
20,59

31–40
13,10
27,63
40,74

41–50
7,00
9,67
16,67

51–60
1,00
4,90
5,90

nad 60 let
1,39
3,93
5,32

celkem
30,79
58,43
89,22

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poznámka: N = 89,22 pracovníků (průměrný přepočtený počet za rok 2014 při přepočtu
fyzického počtu pracovníků na úvazek 1,00)
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Také z demografického pohledu, kdy neuvažujeme v průměrném přepočteném počtu
pracovníků, ale použijeme statický pohled k 31. 12. 2014, tvoří pracovníci
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., mladou věkovou strukturu (uvádějí se počty
fyzických osob bez ohledu na úvazek, uváděny jsou zde i pracovnice na mateřské
a rodičovské dovolené). Z následujícího obrázku 4.1.2., který znázorňuje pracovníky
a pracovnice po pětiletých věkových skupinách, je vidět, že výrazně větší podíl
pracovníků tvořily ženy, a to 67,5 % (81 pracovnic), zatímco muži představovali 32,5 %
(39 pracovníků). Největší zastoupení žen i mužů bylo ve věku 30–34 let (25 pracovnic
a 9 pracovníků). Průměrný věk žen byl 38,05 let a mužů 38,31 let.
Obrázek 4.1.2 – Pracovnice a pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i., podle pohlaví a věku k 31. 12.
2014, absolutní četnosti
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50-54
Muži

Věk 40-44

Ženy

30-34
20-24
20
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20
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Poznámka: N = 120 pracovníků a pracovnic (fyzický počet k 31. 12. 2014 vč. pracovnic na MD
a RD)
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5. HOSPODÁŘSKÉ POSTAVENÍ
Tato část výroční zprávy poskytuje finanční informace o skutečnostech, které jsou
významné jak z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce, tak z hlediska
vývoje instituce a perspektivy rozvoje jednotlivých segmentů vědecké činnosti.

5.1. Finanční zajištění vědecké činnosti v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.

V roce 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., provozoval hlavní činnost s rozpočtem
92 212 tis. Kč.
Obrázek 5.1.1 – Struktura financování hlavní činnosti v roce 2014

9%

3%

42%

Dotace od zřizovatele
Dotace od tuzemských
poskytovatelů
Dotace od zahraničních
poskytovatelů
FÚUP - čerpání dotace 2013
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Struktura financování činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla tvořena
institucionální dotací od zřizovatele v celkové výši 36 312 tis. Kč, která se dále dělí dle
charakteru na podporu VO – dlouhodobý koncepční rozvoj v celkové výši 33 144 tis. Kč
a dotaci na činnost v celkové výši 3 168 tis. Kč. Dále strukturu financování tvoří dotace
od tuzemských poskytovatelů projektů z ČR na řešení 21 projektů ve výši 39 819 tis. Kč
včetně kofinancování 1 projektu 7. RP. Dotace od zahraničních poskytovatelů (dotace
z EU a Norských fondů) v celkové výši 8 376 tis. Kč byla čerpána na řešení 10 projektů.
V roce 2014 byl čerpán Fond účelově určených prostředků – dotace z roku 2013 ve výši
2 553 tis. Kč a ostatní výnosy v celkové výši 5 153 tis. Kč (prodej publikací, zakázky
hlavní činnosti, odpisy, použití Sociálního fondu atd.).
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Investiční dotace v roce 2014 od zřizovatele činila 2 494 tis. Kč na pokrytí stavebních
prací v Areálu Jilská – Husova a na pořízení přístrojů a od MŠMT 130 tis. Kč na pořízení
techniky pro ukládání dat.

Projektová činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byla v roce 2014 podpořena
finančně 30 projekty s dotací v celkové výši 49 620 tis. Kč, což činí 53,81% rozpočtu
(dotace na řešení projektové činnosti je uvedena včetně kofinancování projektů
z prostředků SOÚ/AV ČR). Projektová činnost byla dále finančně podpořena čerpáním
FÚUP, tzn. účelovou dotací z roku 2013 ve výši 849 tis. Kč.

Hlavními poskytovateli účelové dotace na řešení projektů v roce 2014 byly Grantová
agentura ČR s poskytnutou dotací ve výši 16 654 tis. Kč na řešení 13 projektů
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s dotací 16 037 tis. Kč na řešení
4 projektů a 806 tis. Kč na kofinancování projektu 7. RP. Dále projektovou činnost
podpořilo Ministerstvo kultury ve výši 3 572 tis. Kč na řešení 1 projektu a Technologická
agentura ČR ve výši 2 700 tis. Kč na řešení 3 projektů. Evropská komise podpořila
výzkum dotací ve výši 7 455 tis. Kč na řešení 3 projektů v rámci 7. rámcového programu,
2 projektů ze strukturálních fondů v rámci operačního programu Central Europe
a 1 projektu v rámci programu PROGRESS. Z Norských fondů prostřednictvím Open
Society Fundy byly podpořeny 3 projekty.
Povinné kofinancování 1 projektu v rámci 7. RP v celkové výši 806 tis. Kč poskytlo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kofinancování projektů z TA ČR
a Norských fondů ve výši 773 tis. Kč vložil SOÚ a v rámci programu OP CE, PROGRESS
a 7RP poskytla institucionální dotaci Akademie věd ČR v celkové výši 702 tis. Kč.

Obrázek 5.1.2 – Struktura financování projektové činnosti dle poskytovatelů v roce 2014
(počet projektů a podíl financování v %)
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.;data jsou uvedena bez čerpání FÚUP
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5.2 Hospodářský výsledek roku 2014
Z hlediska struktury nákladů vynaložil Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., na hlavní činnost
ústavu náklady v celkové výši 92 207 tis. Kč, z toho věcné náklady činily 27,3 %,
tj. 25 173 tis. Kč, a osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonného pojištění
a ostatních zákonných odvodů) 72,7 %, tj. 67 034 tis. Kč. Průměrný výdělek pracovníků
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v roce 2014 činil 41 192 Kč měsíčně. Výnosy činily
92 212 tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2014 činil 5 104,85 Kč. Podrobnější
struktura nákladů a výnosů včetně procentuálního vyjádření je uvedena níže v tabulce
5.2.1.
Tabulka 5.2.1 – Hospodářský výsledek roku 2014
Položka rozpočtu
N
Á
K
L
A
D
Y

501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie

503 - Spotřeba ostatních nesklad. dodávek
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné

513 - Náklady na reprezentaci

1 302
2 547

57

1,41%
2,76%
0,06%

16,41%

538 - Ostatní daně a poplatky

543 - Odpis nedobytné pohledávky
545 - Kurzové ztráty

49 698
2 171

30

2
5
2

12
26

53,90%
2,35%
0,03%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,03%

549 - Jiné ostatní náklady

3 467

581 - Poskytnuté členské příspěvky

1622

92 207

100,00%

132

0,14%

180

0,20%

551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku
Celkem Náklady

Y

0,23%

0,33%

15 135

532 - Daň z nemovitostí

S

209

300

524 - Zákonné sociální pojištění

531 - Daň silniční

O

2,24%

12,57%

528 - Ostatní sociální náklady

N

2 070

11 593

527 - Zákonné sociální náklady

Ý

%

514,518 - Ostatní služby
521 - Mzdové náklady

V

Celkem
v tis. Kč.

601 - Tržby za vlastní výrobky

1 959

3,76%
2,12%
1,76%

602 - Tržby z prodeje služeb

1 643

613 - Změna stavu zásob výrobků

–139

–0,15%

2

0,00%

611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
644 - Úroky

23

1,78%

0,02%
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648 - Zúčtování fondů

649 - Jiné ostatní výnosy

659 - Zúčtování opravných položek
691 - Příspěvky a dotace
Celkem Výnosy
Hospodářský
výsledek

11 663

12,65%

12

0,01%

2 565

2,78%

76 131

82,56%

92 212

100,00%

5

0,01%

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
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6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., má jasně vymezenou oblast výzkumného zaměření,
adekvátní materiální i technické podmínky pro své fungování a funkční vnitřní
strukturu. Nejcennějším kapitálem ústavu jsou jeho pracovníci, kteří většinou
představují domácí špičku ve svých oborech, někteří patří mezi špičku i v rámci
evropského výzkumného prostoru.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je předpokládaný budoucí vývoj
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., silně závislý na rozhodnutích Rady pro výzkum,
vývoj a inovace (především na navržené struktuře rozpočtu na VaVaI a Metodice
hodnocení), Akademie věd jako zřizovatele ústavu (především na formě interního
hodnocení výkonnosti ústavů AV ČR) a rozhodnutích Grantové agentury ČR (především
rozhodnutích ohledně typu financovaných projektů základního výzkumu a vymezení
okruhu potenciálních žadatelů o projekty). V proměňujícím se vnějším prostředí musí
být příprava Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na možné budoucí změny ve finančním
a organizačním rámci jeho fungování založena na vědecké koncepci ústavu, která rozvoj
sociologického poznání společenských jevů, procesů a mechanismů opírá o dlouhodobý
úspěšný vývoj instituce zejména v oblastech, jako jsou:
•
•
•
•

růst vědecké kvalifikace pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.;
zvyšování kvality publikací;
průnik do evropských a mezinárodních vědeckých sítí;
dlouhodobá úspěšnost při získávání podpory výzkumu a vysoká erudice všech
fází projektové činnosti.

6.1 Zajištění zdrojů pro výzkum
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., dlouhodobě usiloval o udržení poměru institucionálního
financování oproti projektové činnosti a dalším aktivitám a výnosům v rámci hlavní
činnosti v poměru cca 50 : 50. Od roku 2009 se v důsledku snižování dotace od
zřizovatele snížil podíl institucionálního financování ústavu pod 50 %.

V roce 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., úspěšně aplikoval ve veřejných výzvách,
navýšil počet řešených projektů a především celkový objem účelové dotace určené na
projektovou činnost.

V roce 2014 získal ústav 60,6 % financování své činnosti z jiných zdrojů než z dotací od
zřizovatele. Schopnost získat větší objem financí z jiných zdrojů než od zřizovatele spolu
s čerpáním Fondu účelově určených prostředků včetně převedené institucionální dotace
od zřizovatele z roku 2013 umožnila na konci roku 2014 převod části institucionální
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dotace ve výši 1 657 Kč do Fondu účelově určených prostředků na podporu
Dlouhodobého koncepčního rozvoje v roce 2014.
Graf 6.1 – Struktura financování v letech 1999–2014, v tisících Kč
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Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

6.2 Projektová činnost
Stejně jako v minulých letech bude i v budoucnosti fungování Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i., závislé na schopnosti jeho pracovníků získávat grantovou podporu na své
výzkumné projekty. Během roku 2014 byly rovněž podávány žádosti o podporu
grantových projektů, které by měly doplnit či již doplnily vědecký program ústavu.
Celkem bylo v roce 2014 podáno 34 návrhů projektů k financování u poskytovatelů z ČR
(GA ČR – 10 standardních projektů, TA ČR – 2 projekty v rámci programu Beta, MŠMT
ČR – 3 projekty v rámci velkých infrastruktur a 6 projektů v rámci Česko-norského
výzkumného programu, Open Society Fund – 3 projekty v rámci programu Dejme
(že)nám šanci, Norské fondy 2009–2014) i ze zahraničí (9 projektů v rámci rámcového
programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 a 2 projekty na základě výzvy
U. S. Embassy a Erste Stiftung). Z celkového počtu 34 podaných projektů za rok 2014 již
ke dni přípravy VZ bylo 10 projektů přijato k řešení, 22 projektů bylo zamítnuto
a 2 projekty jsou ve schvalovacím řízení.

Ačkoliv je úspěšnost grantových návrhů podávaných pracovníky Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i., různým potenciálním poskytovatelům zpravidla nad průměrem, je procento
úspěšných grantových žádostí relativně malé. Tuto skutečnost je proto v budoucnu třeba
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vzít v úvahu a jednak hledat další možné zdroje financování výzkumu a jednak podávat
celkově větší počty grantových žádostí

6.3 Mezinárodní spolupráce

V roce 2014 se úspěšně rozvíjela činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v oblasti
mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci společných mezinárodních či bilaterálních
projektů, tak v rámci dalších vědeckých aktivit. V této činnosti je třeba i nadále
pokračovat. Důležité je podporovat organizační aktivity pracovníků v mezinárodních
vědeckých asociacích jako IPSA, ISA, ECPR. Zvlášť významným počinem Sociologického
ústavu AV ČR, v.v.i. na poli mezinárodní spolupráce je příprava konference Evropské
sociologické asociace (ESA), která je naplánována na poslední srpnový týden roku 2015.
Velký zájem o zasílání abstraktů naznačuje, že by do Prahy mohlo přijet více než 3000
sociologů z celého světa. Ústav chce být i nadále pracovištěm, které je připravené
přijímat zahraniční studenty, doktorandy i výzkumníky na studijní pobyty a odborné
práce. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., bude i nadále zajišťovat účast ČR v mezinárodním
programu sociálního výzkumu ISSP, který je nejrozsáhlejším kontinuálním
mezinárodním programem postojových šetření na světě. V roce 2014 probíhala příprava
modulu Pracovní orientace (ISSP 2015). Ústav bude pokračovat i ve spolupráci na
budování evropské výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS), která je
podpořena projektem MŠMT ČR „Vytvoření českého uzlu panevropského projektu velké
výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS – survey)“. Sociologický ústav AV
ČR, v.v.i., bude i v budoucnu zajišťovat provoz veřejně přístupné národní datové
infrastruktury pro sociálněvědní výzkum – Českého sociálněvědního datového archivu
(ČSDA). Archiv je zapojen do evropské sítě datových organizací CESSDA a v rámci
projektu s podporou MŠMT a procesu budování velkých evropských infrastruktur ESFRI
se podílí na budování jednotného evropského systému datových služeb CESSDA.
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7. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO
A V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

PROSTŘEDÍ

7.1 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
a. Aktivity v oblasti poskytování informací z výzkumů veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vzhledem ke svému účelu veřejné výzkumné instituce
zaměřené na oblast sociálního výzkumu nerealizuje přímou činnost v oblasti ochrany
životního prostředí. Vyvíjí ovšem aktivity, které s touto oblastí souvisejí, a to zejména
realizaci výzkumů veřejného mínění ve vztahu k životnímu prostředí jako takovému
i jeho ochraně. Bezplatné poskytování jejich výsledků zainteresovaným aktérům je
pravidelně využíváno médii, státní správou i ekologickými organizacemi. Základní
výsledky publikované formou tiskových zpráv jsou volně dostupné na stránkách CVVM
SOÚ AV ČR, v.v.i. (viz www.cvvm.soc.cas.cz).
b. Participace v oblasti ochrany životního prostředí
Pracovníci Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., se účastnili práce Pracovní skupiny pro
dialog o hlubinném úložišti, která původně byla zřízena za podpory MPO ČR a MŽP,
a v roce 2014 se nově stala pracovní skupinou Rady vlády pro energetickou
a surovinovou strategii. Pracovní skupina představuje platformu pro jednání o výběru
vhodné lokality pro výstavbu hlubinného úložiště (HÚ) jaderného odpadu v ČR. Členy
Pracovní skupiny jsou představitelé veřejné správy obcí dotčených procesem výběru
lokality, představitelé místních občanských iniciativ, které vznikly většinou jako opozice
proti případnému umístění hlubinného úložiště, zástupci ekologických organizací
a zástupci státních orgánů, kterých se vybudování HÚ týká nebo jsou za ně přímo
odpovědné. Do roku 2014 byla předsedkyní Pracovní skupiny PhDr. Zdenka Vajdová,
pracovnice Sociologického ústavu, v.v.i. Vzhledem k jejímu odchodu do důchodu byl na
konci roku 2014 jako její nástupce a řadový člen Pracovní skupiny pro další dvouleté
období nominován Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.

V roce 2012 připravila Pracovní skupina návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí
do procesu výběru lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a o změně zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Návrh je
přijatelným řešením pro zástupce obcí, nevládních organizací a státní správy. Současně
může být významným příspěvkem k vyhovění požadavku Směrnice Rady
2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, která jako podmínku pro rozhodnutí o HÚ
stanovuje možnost účinné účasti veřejnosti na rozhodování. Po určité krizi důvěry, jíž
prošlo jednání o HÚ kvůli některým rozhodnutím ze strany státu ohledně realizace
geologických průzkumů ověřujících vhodnost zvažovaných lokalit, se v současnosti
hledá řešení, jakým způsobem návrh posunout do legislativního procesu.
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V souvislosti s problematikou HÚ bylo v roce 2014 započato řešení výzkumného
projektu, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu
aplikovaného sociálněvědního výzkumu OMEGA. Název dvouletého projektu je: „Sociální
komunikace a budování důvěry v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště
vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů“. V roce 2014 probíhal sběr
kvalitativních dat formou skupinových rozhovorů s obyvateli lokalit zvažovaných pro
výstavbu HÚ a formou hloubkových rozhovorů se zástupci významných aktérů jednání
o HÚ. Cílem projektu je na základě získání a systematizace empirických sociologických
poznatků vytvořit aplikovaný výsledek v podobě systému principů, zásad a postupů, jak
jednat o HÚ co možná nekonfliktně, účinně a se zohledněním názorových perspektiv
všech, kterých se dané rozhodnutí týká. Výzkumný projekt byl v lednu 2014
Mgr. Martinem Ďurďovičem, Ph.D., prezentován také na schůzi výše zmíněné Pracovní
skupiny.

Kromě toho v roce 2014 pokračovalo řešení tříletého projektu PLATENSO (09/2013–
08/2016), jenž je financován ze 7. Rámcového programu EU. Název projektu je:
„Building a Platform for Enhanced Societal Research Related to Nuclear Energy in
Central and Eastern Europe“. V mezinárodním konsorciu výzkumných institucí
podílejících se na projektu má Sociologický ústav, v.v.i., zodpovědnost za vedení „work
package 2“, jehož úkolem je vytvořit síť výzkumných institucí v 8 zemích střední
a východní Evropy. Za tímto účelem bylo v roce 2014 v jednotlivých zemích dokončeno
mapování výzkumných institucí, které by se mohly stát členy sítě, a výzkumné instituce
byly osloveny s nabídkou konzultovat možnosti jejich zapojení do sítě. V ČR došlo
v prosinci 2014 k prvnímu setkání národní sítě PLATENSO, které budou následovat
setkání v dalších zemích. Všechny aktivity realizované ve work package 2 v roce 2014
koordinovali PhDr. Zdenka Vajdová a PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oba zmíněné projekty se významně dotýkají problematiky životního prostředí. Zabývají
se totiž tématy, jako je sociální komunikace v otázkách jaderné energetiky, participace
občanů na rozhodování o těchto otázkách, vnímání potenciálních rizik spojených
s jadernou energetikou apod.

7.2 Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
a. Vlastnické vztahy
V roce 2014 byly v areálu Jilská – Husova, jehož je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,
1� spoluvlastníkem, realizovány rozsáhlé stavební práce (instalace EPS v celém areálu
3
AV ČR Jilská – Husova, přemístění plynové přípojky pro kotelnu, výměna oken v úseku
Jilská, Na Perštýně, oprava fasády, výměna hlavních dveří Jilská 1) dle schváleného
záměru a přidělených finančních prostředků.
Akademické konferenční centrum, které je součástí areálu, bylo pracovníky ústavu
využíváno pro konference, workshopy, ústavní akce či semináře.
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b. Pracovní vztahy a odbory
Pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zastupuje základní organizace
Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.
Pracovněprávní podmínky pracovníků jsou ošetřeny Kolektivní smlouvou a Vnitřním
mzdovým předpisem.
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PŘÍLOHA 1
Zřizovací listina Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
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PŘÍLOHA 2
Zpráva auditora
o ověření účetní závěrky za rok 2014
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PŘÍLOHA 3
Přehled publikační činnosti
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2014
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Tabulka 1
Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., za rok 2014
Typ dokumentu (zdroj: ARL/IPAC)

RIV/not
RIV

počet
výsledků

poznámka

článek v impaktovaném periodiku (Jimp)
článek v recenzovaném neimpaktovaném periodiku
(JSC, Jneimp, Jrec)

RIV

21

RIV

30

článek v odborném periodiku – nerecenzovaný

not RIV

18

monografie, kniha jako celek (český jazyk)

RIV

7

monografie, kniha jako celek (cizí jazyk)

RIV

2

monografie, kniha jako celek (cizí jazyk)

not RIV

1

kapitola v monografii (český jazyk)

RIV

6

kapitola v monografii (cizí jazyk)

RIV

14

konferenční příspěvek ve sborníku

RIV

3

konferenční příspěvek ve sborníku

not RIV

2

recenze

RIV

11

recenze

not RIV

1

elektronický dokument

RIV

62

do RIV jako O

uspořádání konference, workshopu, výstavy

RIV

37

do RIV jako O

výzkumná zpráva

RIV

8

do RIV jako O

výzkumná zpráva

not RIV

překlad

RIV

1

do RIV jako O

abstrakt

RIV

1

do RIV jako O

ostatní výsledky

RIV

5

do RIV jako O

ostatní výsledky

not RIV

1

dizertace

Not RIV

3

do RIV jako O
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Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC

355

Z toho zařazeno do RIV

208

Zdroj: on-line katalog IPAC: http://library.sk/arl-cav/cs/rozsirene-vyhledavani/ ke dni 9. 4. 2015
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Články v impaktovaném periodiku – RIV – 21
0432807 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Kostelecký, Tomáš - Šimon, Martin
Existují prostorově kontextové vlivy na volební chování i v relativně nacionalizovaném stranickém
systému? Příklad Česka.
[Are there spatially contextual influences on voter behaviour even in a relatively nationalised party
system? The case of Czechia.]
Geografie. Sborník české geografické společnosti. Roč. 119, č. 3 (2014), s. 240-258. ISSN 1212-0014
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: contextual effect * electoral behaviour * neighbourhood effect
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.400, rok: 2013
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237176
0432799 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Kostelecký, Tomáš
Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování
voličů.
[The Spatial Context of Voter Behaviour: How Do Local and Regional Factors Impact Voter
Decisions.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 50, č. 1 (2014), s. 3-28. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: contextual effects * electoral behaviour * local context
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.563, rok: 2013
DOI: 10.13060/00380288.2014.50.1.30
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237170
0432809 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Mikešová, Renáta
Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením.
[The Socio-cultural Integration of Immigrants: In Between Temporary Migration and Permanent
Settlement.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 50, č. 4 (2014), s. 521-545. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GAP404/12/1014
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: integration of immigrants * labour migration * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.563, rok: 2013
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/172-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-4-2014/3439
DOI: 10.13060/00380288.2014.50.4.107
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237162
0432805 - SOU-Z 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra
The Innovative Regions in the Czech Republic and their Position in the International Labour Market
of Highly Skilled Workers.
Regional Studies. Roč. 48, č. 10 (2014), s. 1691-1705. ISSN 0034-3404
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Brain drain * Islands of Innovation * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 1.756, rok: 2013
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00343404.2013.770138
DOI: 10.1080/00343404.2013.770138
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237160
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0431540 - SOU-Z 2015 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin
Epistemologie a dělení kvantitativní a kvalitativní sociologie.
[Epistemology and the Division of Quantitative and Qualitative Sociology.]
Sociológia. Roč. 46, č. 4 (2014), s. 351-372. ISSN 0049-1225
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: epistemology * sociological theory * quantitative sociology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.212, rok: 2013
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236169
0431320 - SOU-Z 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hamplová, Dana - Le Bourdais, C. - Lapierre-Adamcyk, E.
Is the cohabitation-marriage gap in money pooling universal?.
Journal of Marriage and the Family. Roč. 76, č. 5 (2014), s. 983-997. ISSN 0022-2445
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: cohabitation * family economics * marriage
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 1.899, rok: 2013
DOI: 10.1111/jomf.12138
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235905
0427573 - SOU-Z 2015 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
Heintz-Martin, V. - Le Bourdais, C. - Hamplová, Dana
Childbearing among Canadian Stepfamilies.
Canadian Studies in Population. Roč. 41, 1-2 (2014), s. 61-77. ISSN 0380-1489
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: stepfamilies * childbearing * life course
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.121, rok: 2013
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233098
0427780 - SOU-Z 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Jeong, Y. - Hamplová, Dana - Le Bourdais, C.
Diversity of Young Adults’ Living Arrangements: The Role of Ethnicity and Immigration.
Journal of Ethnic and Migration Studies. Roč. 40, č. 7 (2014), s. 1116-1135. ISSN 1369-183X
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Young Adults * Living Arrangments * Ethnicity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.933, rok: 2013
DOI: 10.1080/1369183X.2013.831523
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233262
0431469 - SOU-Z 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Lux, Martin - Sunega, Petr
Public Housing in the Post-Socialist States of Central and Eastern Europe: Decline and an Open
Future.
Housing Studies. Roč. 29, č. 4 (2014), s. 501-519. ISSN 0267-3037
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing policy * post-socialist states * housing privatization
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.895, rok: 2013
DOI: 10.1080/02673037.2013.875986
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236045
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0432459 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Moravcová, Eva - Tomášek, J.
Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů trestných činů.
[Methodological Aspects of Measuring the Czech Public’s Attitudes to the Punishment of Offenders.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 50, č. 4 (2014), s. 495-520. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA MŠk LM2010012
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public attitudes to punishment * new punitiveness * restorative jus- tice
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.563, rok: 2013
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/92cbb729980af9196de548db7243e98a567ae996_14-402Moravcova17.indd.pdf
DOI: 10.13060/00380288.2014.50.4.106
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236814
0430979 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešpor, Zdeněk
Miloslav Petrusek ve světle své publikační činnosti v samizdatovém Sociologickém obzoru.
[Miloslav Petrusek and the Samizdat Sociologický obzor: (New) Insight into a Sociological Thinker.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 50, č. 2 (2014), s. 189-209. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0032
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Petrusek, Miloslav * Czech sociology * Marxist sociology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.563, rok: 2013
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/170-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2014/3405
DOI: 10.13060/00380288.2014.50.2.76
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235642
0427571 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešpor, Zdeněk
‘Šedá zóna’ v éře tzv. normalizace: Dům techniky ČSVTS Pardubice v dějinách české sociologie.
[The House of Technology in Pardubice: The „Grey Zone“ between Official and Dissident Sociology
in Czechoslovakia in the 1970s and 1980s.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 50, č. 1 (2014), s. 107-130. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0032
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: House of Technology in Pardubice * Czech sociology * history of sociology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.563, rok: 2013
DOI: 10.13060/00380288.2014.50.1.33
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233081
0431608 - SOU-Z 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Stegmaier, M. - Linek, Lukáš
The Parliamentary Election in the Czech Republic, October 2013.
Electoral Studies. Roč. 35, č. 1 (2014), s. 385-388. ISSN 0261-3794
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1474
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * Czech republic * new parties
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Impakt faktor: 1.014, rok: 2013
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379414000298
DOI: 10.1016/j.electstud.2014.03.001
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236232
0397453 - SOU-Z 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Stegmaier, M. - Tosun, J. - Vlachová, Klára
Women’s Parliamentary Representation in the Czech Republic: Does Preference Voting Matter?.
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East European Politics and Societies. Roč. 28, č. 1 (2014), s. 187-204. ISSN 0888-3254
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech Republic * parliament * female representation
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Impakt faktor: 0.225, rok: 2013
http://eep.sagepub.com/content/early/2013/07/22/0888325413494771.full.pdf+html
DOI: 10.1177/0888325413494771
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225093
0434405 - SOU-Z 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Stöckelová, Tereza
Power at the Interfaces: The Contested Orderings of Academic Presents and Futures in a Social
Science Department.
Higher Education Policy (The Quarterly Journal of the International Association of Universities).
Roč. 27, č. 4 (2014), s. 435-451. ISSN 0952-8733
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0127
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: audit * Czech Republic * modes of ordering
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.415, rok: 2013
DOI: 10.1057/hep.2014.20
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238476
0397454 - SOU-Z 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Trusinová, Romana
No two ageisms are the same: testing measurement invariance in ageism experience across Europe.
International Journal of Social Research Methodology. Roč. 17, č. 6 (2014), s. 659-675. ISSN 13645579
Grant CEP: GA MŠk LM2010012
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: measurement invariance * ageism * European Social Survey
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.620, rok: 2013
DOI: 10.1080/13645579.2013.823003
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225081
0432810 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vašát, Petr
Předevčírem, nebo kdy to bylo?": Temporalita třídy nejchudších.
[‘Yesterday, or when was it?’ – The Temporality Practices of the Poorest Class.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 50, č. 1 (2014), s. 57-82. ISSN 0038-0288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: homeless * poorest class * temporalisation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.563, rok: 2013
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/169-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-12014/3393?culture=en
DOI: 10.13060/00380288.2014.50.1.34
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237177
0430864 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Večerník, Jiří
Subjektivní blahobyt v České republice a střední Evropě: makro- a mikro-determinanty.
[Subjective Well-Being in the Czech Republic and Central Europe: Macro- and Micro-Determinants.]
Politická ekonomie. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 249-270. ISSN 0032-3233
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/1521
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: subjective well-being * life satisfaction * Central Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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Impakt faktor: 0.645, rok: 2013
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235533
0431520 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vobecká, Jana - Kostelecký, Tomáš - Lux, Martin
Rental Housing for Young Households in the Czech Republic: Perceptions, Priorities, and Possible
Solutions.
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 50, č. 3 (2014), s. 365-390. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing policy * rental housing * focus groups
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.563, rok: 2013
DOI: 10.13060/00380288.2014.50.3.102
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236143
0432343 - SOU-Z 2015 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
Vráblíková, Kateřina
How Context Matters? Mobilization, Political Opportunity Structures and Non-Electoral Political
Participation in Old and New Democracies.
Comparative Political Studies. Roč. 47, č. 2 (2014), s. 203-229. ISSN 0010-4140
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Political participation * political opportunity structure * national institutions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 1.477, rok: 2013
DOI: 10.1177/0010414013488538
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236734
0429288 - SOU-Z 2015 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Yahirun, J. - Hamplová, Dana
Children’s union status and contact with mothers: A cross-national study.
Demographic Research. Roč. 30, č. 51 (2014), s. 1413-1444. ISSN 1435-9871
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: union status * intergenerational contacts * ageing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 1.116, rok: 2013
DOI: 10.4054/DemRes.2014.30.51
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234424
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Články v recenzovaném neimpaktovaném periodiku – RIV – 30 (Jsc, Jneimp, Jrec)
0437731 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dlouhá, M. - Jurik, N. - Křížková, Alena
Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové
(ne)rovnosti u podnikatelských párů.
[Gender Innovations in Small Entrepreneurship: Institutional Conditions and Management of
Gender (In)equality in Copreneur Couples.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 87-100. ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021; GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender in entrepreneurship * copreneurs * gender innovation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.13060/12130028.2014.15.2.133
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241245
0437728 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dudová, Radka - Hašková, Hana
Prekérní práce pečujících žen v kontextu ekonomické krize.
[Caring Women’s Precarious Work in the Context of Economic Crisis.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 19-32. ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021; GA ČR(CZ) GPP404/12/P053
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: precarious work * care * capabilities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.13060/12130028.2014.15.2.128
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241239
0432577 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dudová, Radka - Volejníčková, Romana
Proč ženy pečují? Gender a neformální péče o seniory.
[Why Women Care? Gender and Informal Care for the Elderly.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 41-54. ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA ČR(CZ) GPP404/12/P053
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * elderly care * narrative analysis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/396
DOI: 10.13060/12130028.2014.15.1.100
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236938
0439768 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin
Hegel a perspektiva dialektického pojmu zkušenosti.
[Hegel and the Perspective of the Dialectical Concept of Experience.]
ProFil. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 29-47. ISSN 1212-9097
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: dialectics * experience * German idealism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1033/1226
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243021
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0431541 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin
Hermeneutika a de(kon)strukce. Aliance, nebo protivenství?.
[Hermeneutics and De(con)struction: An Alliance or Opposition?.]
Filosofie dnes. Roč. 6, č. 1 (2014), s. 26-49. ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: destruction * hermeneutic * deconstruction
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236160
0438767 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin
Romantika jako epistemologická alternativa otevřená Kantovou Kritikou soudnosti.
[Romanticisms as an Epistemological Alternative Introduced by Kant’s Critique of
Judgement.]
Teorie vědy. Roč. 36, č. 3 (2014), s. 259-281. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: epistemology * German romanticism * philosophy of arts * teleology *
aesthetics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/244/281
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242132
0438194 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin - Vajdová, Zdenka - Bernardyová, Kateřina
Rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu v České republice.
[Decision-making about the Deep Geological Repository of Nuclear Waste in the Czech
Republic.]
Naše společnost. Roč. 12, č. 2 (2014), s. 3-14. ISSN 1214-438X
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020170
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: radioactive waste management * decision analysis * risk perception * local
studies * public opinion research
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a7298/f11/NS142_Rozhodovani%20o%20hlubinnem%20ulozisti%20jaderneho%20odpadu%20v%20CR.pdf
DOI: 10.13060/1214438X.2014.2.12.122
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241655
0431539 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin
Rozumění a jednání. Fenomenologická analýza v perspektivě Heideggerovy ontologie
pobytu.
[Understanding and Action. A Phenomenological Analysis from the Perspective of
Heidegger’s ontology of Dasein.]
Filosofický časopis. Roč. 62, č. 1 (2014), s. 77-99. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: understanding * action * hermeneutics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://filcasop.flu.cas.cz/index.php/index.php?page=starsi-cisla&rok=2014&cislo=12014&obsah=607
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236168
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Fialová, Kamila - Schneider, O.
Labor Market Institutions and Their Impact on Shadow Economies in Europe.
Review of Economics and Institutions. Roč. 5, č. 1 (2014), s. 1-40. ISSN 2038-1379
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: labour market institutions * shadow economy * shadow employment
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://www.rei.unipg.it/rei/article/view/146/137
DOI: 10.5202/rei.v5i1.146
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235937
0436879 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Habartová, P. - Hulíková Tesárková, K. - Sivková, Olga
Prognóza počtu a velikosti vybraných typů hospodařících domácností v České republice pro
období 2013–2040.
[Forecast of the Number and Size of Selected Housekeeping Households in the Czech
Republic for the Period 2013–2040.]
Demografie. Roč. 65, č. 1 (2014), s. 21-36. ISSN 0011-8265
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: household, forecast * Czech Republic * headship rate
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/A1002EE02A/$File/130053_14-01.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240509
0431969 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hamplová, Dana
Hlídání vnoučat českými prarodiči v mezinárodním srovnání.
[Taking Care of Grandchildren: An International Comparison.]
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 8, č. 1 (2014), s. 25-40. ISSN 1802-8152
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: child care * grandparents * child-care selection
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.13060/23362391.2014.8.1.111
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236470
0432458 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana - Dudová, Radka
Kvantitativní a kvalitativní přístupy ve výzkumu životních drah.
[Quantitative and Qualitative Approaches in Life Course Research.]
Data a výzkum - SDA Info. Roč. 8, č. 1 (2014), s. 5-24. ISSN 1802-8152
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021; GA ČR(CZ) GPP404/12/P053
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: life course * mixed methods * life histories
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://dav.soc.cas.cz/uploads/8fec7b305dfff88dccda7740aadad23dd8517c46_DaV_20141_Web_5-24.pdf
DOI: 10.13060/23362391.2014.8.1.112
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236802
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Hofäcker, D. - Chaloupková, Jana
Patterns of Family Life Courses in Europe – between Standardisation and Diversity. A Crossnational Comparison of Family Trajectories and Life Course Norms in European Countries.
Comparative Population Studies. Roč. 39, č. 3 (2014), s. 559-586. ISSN 1869-8980
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145; GA AV ČR(CZ) KJB700280802
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: cross-national comparison * European social survey * family trajectories
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/article/view/163/187
DOI: 10.12765/CPoS-2014-11en
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242711
0424732 - SOU-Z 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Křížková, Alena - Formánková, Lenka - Vohlídalová, Marta
Intersection of Gender and Class in Socio-historical and Biographical Perspectives.
The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences: Annual Review. Roč. 8, č. 6
(2014), s. 1-11. ISSN 1833-1882
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Intersectionality * Gender * Class
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0230763
0437729 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Křížková, Alena - Formánková, Lenka
Intersekcionální perspektiva zkoumání dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída,
věk (a rodičovství).
[Intersectional Perspective in the Analysis of the Impact of the Crisis on Life Courses in the
CR: Gender, Class, Age (and Parenthood).]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 61-76. ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: intersectional perspective * impact of the economic crisis on employment *
gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.13060/12130028.2014.15.2.131
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241242
0439443 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kunštát, Daniel
Strana, která neumírá: K příčinám stability volební podpory KSČM.
[A Party that Never Dies: On the Causes of Stable Electoral Support for the Communist
Party of Bohemia and Moravia.]
Naše společnost. Roč. 12, č. 2 (2014), s. 15-23. ISSN 1214-438X
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: KSCM * electoral support * socio-economic dimension
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a7299/f11/NS142_Strana,%20ktera%20neumira.pdf
DOI: 10.13060/1214438X.2014.2.12.123
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242743
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Leontiyeva, Yana
The Education–Employment Mismatch among Ukrainian Migrants in the Czech Republic.
Central and Eastern European Migration Review. Roč. 3, č. 1 (2014), s. 63-84. ISSN 23001682
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ukrainian migration * Czech Republic * utilisation of skills
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243230
0431607 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Linek, Lukáš
Čistá a celková volební volatilita v Česku v letech 1990-2013: stejný koncept, odlišná
měření a podobné závěry?.
[Net and gross electoral volatility in the Czech Republic between 1990 and 2013: same
concept, different measurements and similar conclusions?.]
Acta politologica. Roč. 6, č. 1 (2014), s. 24-38. ISSN 1803-8220
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1474
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: electoral volatility * party switching * block volatility
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236231
0427572 - SOU-Z 2015 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Linková, Marcela
Unable to resist: Researchers’ responses to research assessment in the Czech Republic.
Human Affairs. Roč. 24, č. 1 (2014), s. 78-88. ISSN 1210-3055
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: epistemic living spaces * research assessment * resistance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.2478/s13374-014-0207-z
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233082
0437622 - SOU-Z 2015 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
Lux, Martin
Milestones in the Development and Implementation of a Governmental Strategy on
Homelessness in the Czech Republic.
European Journal of Homelessness. Roč. 8, č. 2 (2014), s. 95-118. ISSN 2030-2762
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: forming homelessness policy * post-socialist economies * policy evaluation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241138
0431471 - SOU-Z 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Lux, Martin - Sunega, Petr
The Impact of Housing Tenure in Supporting Ageing in Place: Exploring the Links between
Housing Systems and Housing Options for the Elderly.
International Journal of Housing Policy. Roč. 14, č. 1 (2014), s. 30-55. ISSN 1461-6718
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing policy * housing tenure * ageing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.1080/14616718.2014.884880
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236053
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Maříková, Hana
Kombinace práce, rodiny a soukromého života v životních obdobích bez dětí v domácnosti.
[Work-life balance in the life spans without children in the household.]
Fórum sociální politiky. Roč. 8, č. 3 (2014), s. 15-19. ISSN 1802-5854
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: work-life balance * life course * life span without children
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244511
0431400 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Moravcová, Eva
Důvěra českých občanů v orgány činné v trestním řízení.
[The trust of Czech citizens in authorities active in criminal proceedings.]
Trestněprávní revue. Roč. 13, č. 6 (2014), s. 143-148. ISSN 1213-5313
Grant CEP: GA MŠk LM2010012
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: trust in police and courts * dimensions of trust * ESS R 5
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235957
0432043 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešporová, Olga - Hamplová, Dana
Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské
unie.
[The relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and
European Union.]
Demografie. Roč. 56, č. 3 (2014), s. 185-202. ISSN 0011-8265
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: parenthood * motherhood * life satisfaction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236530
0439276 - SOU-Z 2015 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Nikischer, Richard
Alternatívne prístupy k štúdiu územných identít obyvateľstva. Miera lokálneho povedomia
na základe analýzy užívateľských profilov na sociálnej sieti.
[Alternative Approaches to the Study of Territorial Identities of Inhabitants. The Degree of
Local Consciousness Based upon the Analysis of the Profiles of Social Network Users.]
Lidé města. Roč. 16, č. 3 (2014), s. 381-406. ISSN 1212-8112
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: local consciousness * identification * regional identity
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242617
0432535 - SOU-Z 2015 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Nikischer, Richard
Správa z výskumu regionálnej identity obyvateľov Slovenska.
[Report on research on the regional identity of the inhabitants of Slovakia.]
Informace České geografické společnosti. Roč. 33, č. 2 (2014), s. 23-35. ISSN 1213-1075
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: : regional identity * regional consciousness * traditional region
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236897
0432038 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Tenglerová, Hana
The Policy of Inactivity: Doing Gender-Blind Science Policy in the Czech Republic 2005–
2010.
Central European Journal of Public Policy. Roč. 8, č. 1 (2014), s. 78-107. ISSN 1802-4866
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender equality * science policy * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/article/view/133
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236539
0439440 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vítečková, M. - Klímová Chaloupková, Jana
De-standardization of family trajectories: Childbearing in unmarried cohabitation not only
as an alternative but also as a pathway to marriage.
Kontakt. Roč. 16, č. 2 (2014), e138-e148. ISSN 1804-7122
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Unmarried cohabitation * Parenthood * Family trajectories
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt.2014.05.001
DOI: 10.1016/j.kontakt.2014.05.001
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242713
0431576 - SOU-Z 2015 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Vohlídalová, Marta
Academic mobility in the context of linked lives.
Human Affairs. Roč. 24, č. 1 (2014), s. 89-102. ISSN 1210-3055
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Intersectionality * Gender * Class
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
DOI: 10.2478/s13374-014-0208-y
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236203
0431572 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vohlídalová, Marta
Jeho a její pohled: Střídavá péče z perspektivy matek a otců.
[His and Her View: Shared Custody from mothers’ and fathers’ perspective.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 29-41. ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: shared custody * joint physical custody * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.13060/12130028.2014.15.1.99
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236190
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0437657 - SOU-Z 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dlouhá, Marie
Data v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA) jsou zajímavá i pro historiky.
[Data in the Czech Social Science Data (CSDA) archive are interesting for historians.]
Český časopis historický. Roč. 12, č. 1 (2014), s. 184-186. ISSN 0862-6111
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data * archiving * history
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241188
0440099 - SOU-Z 2015 PL eng J - Článek v odborném periodiku
Leontiyeva, Yana
Ukrainian Migration to Europe: Policies, Practices and Perspectives.
Central and Eastern European Migration Review. Roč. 3, č. 1 (2014), s. 5-10. ISSN 23001682
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ukrainian migration
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243223
0437815 - SOU-Z 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Linková, Marcela - Vohlídalová, Marta - Tenglerová, Hana - Fucimanová, Martina Víznerová, Hana - Cidlinská, Kateřina
Bez ekonomických sankcí genderové rovnosti ve vysokém školství a vědě nedosáhneme.
[Without economic sanctions gender equality in higher education and science won't be
achieved.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 115-120. ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003; GA MŠk LE14016; GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender equality * higher education * gender advocacy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241310
0432656 - SOU-Z 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Linková, Marcela
Závisláci na žebříčcích, excelence a genderové předsudky. Zpráva z workshopu
Empowering Women and Advancing Gender in Research and Innovation.
[Rankings Junkies, Excellence and Gender Bias. Report from the Workshop Empowering
Women and Advancing Gender in Research and Innovation.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 74-78. ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/405
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237035
0432657 - SOU-Z 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Linková, Marcela
„Je nutné, aby lidi měli pocit, že na tom večírku musí být“: Zpráva z konference
Strukturální změna na podporu genderové rovnosti ve výzkumných organizacích.
[[“It’s Important for People to Feel that They’re Missing a Party”: Report from the
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Conference Structural Change Promoting Gender Equality in Research Organisations.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 78-84. ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/406
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237034
0438193 - SOU-Z 2015 SK slo J - Článek v odborném periodiku
Nikischer, Richard
Regionálne povedomie a identita regiónov na Slovensku.
[Regional Consciousness and Identity of the Regions in Slovakia.]
Geografické informácie. Roč. 18, č. 1 (2014), s. 151-161. ISSN 1337-9453
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: regional consciousness * identity of the region * Slovakia
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241654
0431118 - SOU-Z 2015 SK slo J - Článek v odborném periodiku
Nikischer, Richard
Regionálne povedomie a identita regiónu ako premenné v rámci procesu inštitucionalizácie
regiónu.
[Regional consciousness and regional identity as variables in the process of
institutionalization of the region.]
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok. Roč. 13, č.
3 (2014), s. 83-91. ISSN 1336-2232.
[Geografia a integrovaný výskum krajiny. Ružomberok, 10.09.2013-12.09.2013]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: institutionalization of the region * regional consciousness * identity of the
region
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235735
0427785 - SOU-Z 2015 CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Nikischer, Richard
Stretnutie európskych geografov v Ríme.
[Meeting of European geographers in Rome.]
Informace České geografické společnosti. Roč. 33, č. 1 (2014), s. 22-25. ISSN 1213-1075
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: conference * EUGEO * geography
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233265
0431397 - SOU-Z 2015 CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Nikischer, Richard
Za spomienkou do Ružomber(o)ka.
[For memory to Ruzomberok.]
Informace České geografické společnosti. Roč. 33, č. 1 (2014), s. 30-31. ISSN 1213-1075
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: conference * Ruzomberok * geography
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235936
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Nyklová, Blanka
Globální sociologie v nerovném světě: Zpráva z 18. světového kongresu Mezinárodní
sociologické asociace.
[Global Sociology Facing an Unequal World: Report from the XVIII World Congress of the
International Sociological Association.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 109-114. ISSN 1213-0028
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: global sociology * social movements * utopia
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241331
0437625 - SOU-Z 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Skovajsa, Marek
Místo Sociologického časopisu/Czech Sociological Review mezi sociologickými časopisy
podle bibliometrických indikátorů.
[The Position of Sociologický časopis/Czech Sociological Review among sociological
journals based on bibliometric indicators.]
Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Roč. 50, č. 5 (2014), s. 759-778. ISSN 00380288
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: scientometrics * bibliometrics * Web of Science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Impakt faktor: 0.563, rok: 2013
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/173-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-52014/3461
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241140
0436954 - SOU-Z 2015 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Sunega, Petr - Lux, Martin - Zemčík, Petr
Housing Price Volatility and Econometrics.
Critical Housing Analysis. Roč. 1, č. 2 (2014), s. 70-78. ISSN 2336-2839
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985998
Klíčová slova: econometrics * housing prices * price bubbles
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: 10.13060/23362839.2013.1.2.117
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240547
0436867 - SOU-Z 2015 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Sunega, Petr
Subjective or objective? What matters?.
Critical Housing Analysis. Roč. 1, č. 1 (2014), s. 35-43. ISSN 2336-2839
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: comparative housing policy * globalisation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
DOI: http://dx.doi.org/10.13060/23362839.2014.1.1.26
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240500
0437735 - SOU-Z 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Uhde, Zuzana - Křížková, Alena - Rumińska-Zimny, E.
Ekonomie hlavního proudu je bariérou pro genderovou rovnost. Rozhovor Zuzany Uhde a
Aleny Křížkové s Ewou Rumińskou-Zimny.
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[Mainstream concept of economics is a barrier for progress in gender equality. Zuzana
Uhde and Alena Křížková talk to Ewa Rumińska-Zimny.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 101-105. ISSN 1213-0028
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: feminist economy * crisis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241247
0433353 - SOU-Z 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Uhde, Zuzana
Jak ocenit neplacenou práci? Feministický pohled na nepodmíněný základní příjem.
[How to value unpaid work? Feminist perspective on the unconditional basic income.]
Fórum sociální práce. Roč. 5, č. 1 (2014), s. 58-60. ISSN 1804-3070
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: unconditional basic income * care * unpaid work
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237566
0432659 - SOU-Z 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Uhde, Zuzana
Kritická teorie v globálním dialogu: Zpráva z konference Philosophy and Social Science.
[Critical Theory in Global Dialog: Report from the Conference Philosophy and Social
Science.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 70-73. ISSN 1213-0028
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Critical Theory * conference
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/404
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237039
0437744 - SOU-Z 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Uhde, Zuzana - Tronto, J.
Péče by měla stát v centru lidského života namísto ekonomického jednání. Rozhovor
Zuzany Uhde s Joan Tronto.
[Care should be at the center of human life instead of economic activity. Zuzana Uhde talk
to Joan Tronto.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 106-108. ISSN 1213-0028
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: ethics of care * Joan Tronto
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241248
0442211 - SOU-Z 2015 AT eng J - Článek v odborném periodiku
Večerník, Jiří - Mysíková, Martina
(Un)happy transition? Subjective Well-being in European Countries in 1991-2008 and
Beyond.
WIFO Working papers. -, č. 467 (2014), s. 1-24
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/1521
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: subjective well-being * life satisfaction * transition
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jar
t?publikationsid=47205&mime_type=application/pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245079
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Monografie, knihy jako celek (český jazyk) – RIV – 7
0436852 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáčková, J. - Pabian, P. - Smith, Simon - Stöckelová, Tereza - Šima, K. - Virtová,
Tereza
Politika a každodennost na českých vysokých školách. Etnografické pohledy na vzdělávání a
výzkum.
[Politics and everyday life in Czech universities: Ethnographic perspectives on teaching,
learning and research.]
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 267 s. ISBN 978-80-7419-171-8
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: higher education * teaching and learning * research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240505
0436052 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hamplová, Dana - Klímová Chaloupková, Jana - Březinová, Kristina - Sivková, Olga
Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti.
[Family and Health.]
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014.
147 s. ISBN 978-80-7419-169-5; ISBN 978-80-7330-248-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family * health
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239866
0439628 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hašková, Hana (ed.) - Vohlídalová, Marta - Maříková, Hana - Dudová, Radka - Uhde,
Zuzana - Křížková, Alena - Formánková, Lenka
Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti.
[One´s own way? Life course in a late modern society.]
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014.
397 s. ISBN 978-80-7419-178-7; ISBN 978-80-7330-258-0
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: life course * work-life balance * changes in partnership and private life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242850
0435630 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kostelecký, Tomáš - Mikešová, Renáta - Poláková, Markéta - Čermák, Daniel - Bernard,
Josef - Šimon, Martin
Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920
do roku 2006, jejich změny a možné příčiny.
[Who your neighbors vote for? Voting patterns on the territory of Czechia between 1920
and 2006, their changes and possible underlying factors.]
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014.
173 s. ISBN 978-80-7419-166-4; ISBN 978-80-7330-246-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: parliamentary elections * spatial patterns of voting * historical continuity
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Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239433
0439759 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kunštát, Daniel - Červenka, Jan - Ďurďovič, Martin - Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří
25 let české demokracie očima veřejnosti.
[25 Years of Czech Democracy through the Eyes of the Public.]
Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 302 s. ISBN 978-80-200-2465-7;
ISBN 978-80-7330-264-1
Grant CEP: GA ČR GA13-10320S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * democracy * the Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243019
0427723 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nešpor, Zdeněk - Čížek, Tomáš - Janák, Dušan - Horský, Jan - Krejčí, Jindřich Nešporová, Olga - Petrusek, Miloslav - Rákosník, Jakub - Večerník, Jiří - Sokolová, Věra
- Voříšek, Michal
Dějiny české sociologie.
[History of Czech Sociology.]
Praha : Academia, 2014. 667 s. ISBN 978-80-200-2355-1
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0032
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Sociology – history of * Czech sociology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233221
0438995 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Petrusek, Miloslav
Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti 1.
[Marx, Marxism and Sociology. Texts from estate 1.]
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 116 s. ISBN 978-80-7419-173-2
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0032
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Marx, Karl * sociology – history of * Marxism in Sociology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242338
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Monografie, knihy jako celek (cizí jazyk) – RIV – 2
0433670 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Baron, M. - Ochojski, A. - Polko, A. - Warzecha, K. - Šimon, Martin
Economics and Strategic Management of Local Public Services in Central Europe: Towards
multidisciplinary analysis of infrastructure and service costs.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 270 s. ISBN 978-80-7330-253-5
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public economics * strategic management, * demographic change
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237920
0439899 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Krejčí, Jindřich
Introduction to the Management of Social Survey Data.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 64 s. ISBN 978-80-7330-252-8
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data management * social survey data * data sharing
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243074
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Monografie, kniha jako celek (cizí jazyk) – not RIV – 1
0437538 - SOU-Z 2015 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Šimon, Martin (ed.) - Mikešová, Renáta (ed.)
Population Development and Policy in Shrinking Regions: the Case of Central Europe.
Praha : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. 132 s.
ISBN 978-80-7330-257-3
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: demographic change * public policy * central europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241096
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Kapitoly v monografiích (český jazyk) – RIV – 6
0442522 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Gibas, Petr
Fenomenologie prostoru: o geografii místa, krajiny i nepřítomnosti.
[Phenomenological space: On geography of place, landscape and absence.]
Prostor(y) geografie. Praha : Karolinum, 2014 - (Matoušek, R.; Osman, R.), s. 231-249 ISBN
978-80-246-2733-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: space * phenomenology * home
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245384
0439860 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Krejčí, Jindřich
Datové archivy a otevřený přístup k datům v sociálních vědách.
[Data archives and Open Access to data in social sciences.]
Statistika v aplikacích. Praha : Portál, 2014 - (Hendl, J.), s. 223-238 ISBN 978-80-262-07009
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social science data resource * open access * international comparative
research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243090
0432073 - SOU-Z 2015 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nešpor, Zdeněk
Jan Szczepański v dějinách české sociologie.
[Jan Szczepański in the History of Czech Sociology.]
Profesorowi w hołdzie. Cieszyn : Akant, 2014 - (Kadłubiec, D.), s. 52-61 ISBN 978-83938251-7-2
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0032
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Szczepański, Jan * Czech sociology * history of sociology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236551
0437533 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šafr, Jiří
Kulturní spotřeba a sociální distinkce v České republice.
[Cultural consumption and social distinction in the Czech republic.]
Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. Praha : Academia, 2014 - (Zahrádka, P.), s.
114-143 ISBN 978-80-200-2372-8
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: cultural consumption * social stratification * cultural taste
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241095
0432534 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Tabery, Paulína - Vinopal, Jiří
Sociologie veřejného mínění: Veřejné mínění jako sociální proces a komunikační koncept.
[Sociology of Public Opinion: Public Opinion as Social Process and Communication
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Concept.]
Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha : Karolinum, 2014 - (Šubrt, J.), s. 213229 ISBN 978-80-246-2558-4
Grant CEP: GA ČR GA13-10320S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Public opinion * public opinion proces * communication
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236896
0432538 - SOU-Z 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Uhde, Zuzana
Genderová sociální změna: emancipační potenciál a jeho limity.
[Gender social change: emancipatory potential and its limits.]
Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?. PrahaBratislava : Filosofia,
2014 - (Dinuš, P.; Hohoš, L.; Hrubec, M.), s. 205-222 ISBN 978-80-7007-413-8; ISBN 978-80224-1371-8
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * social change * globalization
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236881
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Kapitoly v monografiích (cizí jazyk) – RIV – 14
0431053 - SOU-Z 2015 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Hašková, Hana - Saxonberg, S.
Revanš istorii: institucionalnie korni semejnoj politiki v postkommunističeskich stranach:
Češskoj Respublike, Vengrii i Polše.
[The revenge of history: the institutional roots to post-communist family policy in the
Czech Republic, Hungary and Poland.]
Politika semji i detstva v postsocialisme. Moskva : Variant, Center for Social Policy and
Gender Studies, 2014 - (Shmidt, V.; Iarskaia-Smirnova, E.), s. 99-123 ISBN 978-5-00080-0034
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: childcare * family policy * post-socialism
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235692
0431448 - SOU-Z 2015 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Hegedüs, J. - Lux, Martin - Sunega, Petr - Teller, N.
Social Housing in post-socialist countries.
Social housing in Europe. Chichester : Wiley Blackwell, 2014 - (Scanlon, K.; Whitehead, C.;
Fernández Arrigoitia, M.), s. 239-253 ISBN 978-1-118-41234-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social housing * housing policy * post-socialist countries
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236043
0431681 - SOU-Z 2015 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Kostelecký, Tomáš - Patočková, Věra - Illner, Michal - Vobecká, Jana - Čermák, Daniel
Prague Case Study Report.
Regenerating Urban Neighbourhoods in Europe. Eight Case Studies in Six European
Countries. Aarau : Centre for Democracy Studies Aarau (ZDA), 2014 - (Widmer, C.; Kübler,
D.), s. 131-177 ISBN 978-3-9524228-2-3
Grant CEP: GA AV ČR IAA700280802
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: urban neighbourhods * regeneration * Prague
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
http://www.zdaarau.ch/dokumente/en/ZDA_Working-Papers/No3_RUN_casestudies_2014.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236266
0436861 - SOU-Z 2015 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Křížková, Alena - Jurik, N. - Dlouhá, Marie
The Divisions of Labour and Responsibilities in Business and Home among Women and Men
Copreneurs in the Czech Republic.
Women’s Entrepreneurship in the 21st Century. Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2014 (Lewis, K.; Henry, V.; Gatewood, E.; Watson, J.), s. 258-277 ISBN 978-1-78254-460-9
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender and entrepreneurship * copreneurs * division of labour
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240507
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0431446 - SOU-Z 2015 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Lux, Martin
Social Housing in the Czech Republic.
Social housing in Europe. Chichester : Wiley Blackwell, 2014 - (Scanlon, K.; Whitehead, C.;
Fernández Arrigoitia, M.), s. 165-180 ISBN 978-1-118-41234-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social housing * housing policy * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236050
0422806 - SOU-Z 2015 RIV US eng M - Část monografie knihy
Mansfeldová, Zdenka
The Czech parliament on the road to professionalization and stabilization.
Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe. Recruitment and representation. New
York, London : Routledge, 2014 - (Semenova, E.; Edinger, M.; Best, H.), s. 33-53 ISBN 9780-415-84346-1
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: parliamentarism * elites * democracy
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228937
0431614 - SOU-Z 2015 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Pauknerová, K. - Gibas, Petr
Walking the Stream: Prague Cityscape and Research Guided by the Water.
Walking in the European City: Quotidian Mobility and Urban Ethnography. Burlington :
Ashgate, 2014 - (Shortell, T.; Brown, E.), s. 173-187 ISBN 978-1-4724-1616-2
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Walking * cityscape * Prague
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236210
0431137 - SOU-Z 2015 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Plecitá-Vlachová, Klára
The Czech Republic and the Modern Czech Nation.
Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century: Volume 2. Newcastle
upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014 - (Biagini, A.; Motta, G.), s. 537-545 ISBN
978-1-4438-6017-8
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech Republic * citizenship * national identity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235759
0437936 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Šimon, Martin - Mikešová, Renáta
Conclusion.
Population Development and Policy in Shrinking Regions: the Case of Central Europe.
Prague : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014 - (Šimon,
M.; Mikešová, R.), s. 115-118 ISBN 978-80-7330-257-3
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: population development * demography * Central Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241404
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0437930 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Šimon, Martin - Mikešová, Renáta
Definitions of ‘shrinking regions’.
Population Development and Policy in Shrinking Regions: the Case of Central Europe.
Prague : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014 - (Šimon,
M.; Mikešová, R.), s. 57-69 ISBN 978-80-7330-257-3
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Šimon, Martin - Mikešová, Renáta
Demographic background analysis.
Population Development and Policy in Shrinking Regions: the Case of Central Europe.
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Chapters about the ADAPT2DC Pilot Regions.
Population Development and Policy in Shrinking Regions: the Case of Central Europe.
Prague : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014 - (Šimon,
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Policies related to demographic change in Central Europe.
Population Development and Policy in Shrinking Regions: the Case of Central Europe.
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0439749 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Buchtík, Martin
Hráč a divák - dvě perspektivy, jeden aktér?.
[Player and spectator – two perspectives, one actor?.]
Sborník z CONference 2013. Brno : Flow, 2014 - (Bártek, T.; Buček, S.), s. 6-19 ISBN 978-14438-6396-4.
[CONference 2013. Brno (CZ), 10.05.2013]
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Larp as an Alternative Medium: A Sociological Perspective.
Media, Power and Empowerment: Central and Eastern Eu ropean Communication and
Media Conference CEECOM Prague 2012. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2014
- (Pavlíčková, T.; Reifová, I.), s. 274-279 ISBN 978-1-4438-6396-4.
[Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague
2012. Praha (CZ), 27.04.2012-28.04.2012]
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Nikischer, Richard
Spoločnosť v rozvoji regiónu: regionálne povedomie a jeho pozícia v rámci procesu
inštitucionalizácie regiónu.
[Society in the development of the region: regional consciousness and its position in the
process of institutionalization of the region.]
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014.
Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 617-628. ISBN 978-80-7509-139-0.
[Mezinárodní vědecká konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno (CZ), 23.10.2014]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12023
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0438279 - SOU-Z 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Patočková, Věra - Šafr, Jiří
Životní styl po roce 1989 – proměny trávení volného času ve sféře kulturní participace.
[Life style after 1989 – changes in leisure spending in the sphere of culture.]
Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989. Praha :
NIPOS, 2014 - (Lázňovská, L.), s. 15-23 ISBN 978-80-7068-287-6.
[Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989. Svitavy (CZ),
03.10.2014-04.10.2014]
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241717
0437662 - SOU-Z 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Poláková, Markéta - Čermák, Daniel
Kulturní infrastruktura v České republice na příkladu divadel.
[Cultural infrastructure in the Czech Republic – the example of theaters.]
Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989. Praha :
NIPOS, 2014 - (Lázňovská, L.), s. 89-93 ISBN 978-80-7068-287-6.
[Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989. Svitavy (CZ),
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Recenze knihy Martina Hájka. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů.
[Book review: Reader and machine: selected methods of text analysis for social sciences by
Martin Hájek.]
Data a výzkum - SDA Info. Český sociálněvědní datový archiv. Roč. 8, č. 1 (2014), s. 96-99.
ISSN 1802-8152
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: review * textual analysis * methodology
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0437818 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze R - Recenze
Formánková, Lenka
Ženy, krize a úsporná opatření.
[Women, crisis and austerity.]
[Karamessini, M. ; Rubery, J.: Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future
for Gender Equality. Oxford: Routledge. 2013]. Gender, rovné příležitosti, výzkum.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 112-116 ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241350
0439696 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze R - Recenze
Kunštát, Daniel
Michal Pink a kol: Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy,
proměny.
[Michal Pink et al. Electoral maps of Czech and Slovak Republic after 1993: patterns,
trends, changes.]
[Pink, Michal.: Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy,
proměny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2012, 261 s., ISBN 978-80-7325287-8]. Středoevropské politické studie. Roč. 16, č. 1 (2014). ISSN 1212-7817
Institucionální podpora: RVO:68378025
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http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=630
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0431825 - SOU-Z 2015 RIV GB eng R - Recenze
Linek, Lukáš
Organizing Democratic Choice. Party Representation Over Time. Oxford: Oxford University
Press. 2012. By Ian Budge, Hans Keman, Michael D. McDonald, Paul Pennings.
[Budge, I. ; Keman, H. ; McDonald, M. ; Pennings, P.: Organizing Democratic Choice. Party
Representation Over Time. Oxford: Oxford University Press. 2012]. West European Politics.
Roč. 37, č. 1 (2014), s. 231-232. ISSN 0140-2382
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1474
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: political representation * policy changes * democracy
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236381
0440403 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
Cesta církve I.-IV.
[Way of the Church I.-IV.]
[Cesta církve I.-IV. Českobratrská církev evangelická, Praha 2009, 2010, 2011, 2011, 110 +
99 + 101 + 131 s]. Církevní dějiny. Roč. 7, č. 16 (2014), s. 98-100. ISSN 1803-0068
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Church history * Protestantism * Czechoslovakia – 20th century
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243497
0432074 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
Jan Szczepański: Dzienniki z lat 1945-1968.
[Jan Szczepański: Deníky z let 1945-1968.]
[Kadłubiec, D.: Jan Szczepański: Dzienniki z lat 1945-1968. Galeria Na Gojach, Ustroń
2013, 461 s]. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. Sociologický ústav AV ČR, v.
v. i.. Roč. 50, č. 4 (2014), s. 620-623 ISSN 0038-0288
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0430977 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
Markéta Svobodová: Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století.
[Markéta Svobodová: Crematorium in process of secularization in the 20th century Czech
lands.]
[SVobodová, M.: Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové,
stavební a typologické proměny. Artefactum, Praha 2013, 182 s]. Lidé města. Roč. 16, č. 1
(2014), s. 158-160. ISSN 1212-8112
Institucionální podpora: RVO:68378025
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0439026 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze R - Recenze
Nešpor, Zdeněk
Marta Kohárová: Výbušné výbušniny. Od nostrifikace k znárodnění v Československu.
[Marta Kohárová: Exploding Explosives. From Nostrification to Nationalization in
Czechoslovakia.]
[Kohárová, M.: Výbušné výbušniny. Od nostrifikace k znárodnění v Československu.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013, 273 s]. Český časopis historický. Historický ústav
AV ČR, v. v. i.. Roč. 112, č. 4 (2014), s. 793-795 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242400
0436947 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze R - Recenze
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Nešpor, Zdeněk
Václav Kaška: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany
Československa v letech 1948-1952.
[Václav Kaška: Non-disciplined and non-engaged. Disciplination of Members of the
Communist Party of Czechoslovakia in 1948-1952.]
[Kaška, V.: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany
Československa v letech 1948-1952. Ústav pro studium totalitních režimů + Conditio
humana, Praha – Brno 2014, 291 s]. Lidé města. Roč. 16, č. 3 (2014), s. 544-546. ISSN 12128112
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Communist Party * Czechoslovakia * 1948-1952
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240595
0432650 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze R - Recenze
Volejníčková, Romana
Nedokončená či nekonečná revoluce? Rodina, práce a gender ve světle sociálních změn.
[Unfinished or Endless Revolution? Family, Work and Gender in Light of Social Changes.]
[Gerson, K.: The Unfinished Revolution. New York: Oxford University Press. 2009]. Gender,
rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 70-73
ISSN 1213-0028
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender flexibility * family * relationship between men and women
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/399
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237033
0437858 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze R - Recenze
Volejníčková, Romana
Nový pohled na politiku genderu v období socialismu?.
[A new perspective on gender politics in the era of socialism?.]
[Havelková, H. ; Oates-Indruchová, L.: The Politics of Gender Culture under State
Socialism. An Expropriated Voice. London, New York: Routledge]. Gender, rovné
příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 15, č. 2 (2014), s. 119-123
ISSN 1213-0028
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * socialism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241360
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0431590 - SOU-Z 2015 CZ cze R - Recenze
Vohlídalová, Marta
O proměně životních drah (převážně) z kvantitativní perspektivy.
[On the change of the life paths (mostly) from the quantitative perspective.]
[Hasmanová-Marhánková, J. ; Kreidl, M.: Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v
české společnosti. Praha: SLON, 2012..]. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický
ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 77-79 ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: life-course * family * partnership
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236225
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Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237261
0434916 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva -
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Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič,
Martin - Skalická, Radka - Turoň, Petr - Čadová, Naděžda
Naše společnost 1411.
[Our Society 1411.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014, 404 kb
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238960
0436851 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Buchtík, Martin - Vinopal, Jiří - Červenka, Jan - Kunštát, Daniel - Štohanzlová, Iva Tytková, Marie - Tabery, Paulína - Holečková, Markéta - Tuček, Milan - Ďurďovič,
Martin - Skalická, Radka - Turoň, Petr - Čadová, Naděžda
Naše společnost 1412.
[Our Society 1412.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014, kb
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: data file * survey * public opinion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240513
0432767 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Ortenová, Alena - Tenglerová, Hana Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
newsLetter květen 2014.
[newsLetter May 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Representation of female scientists in film and on television * female science
popularizers * Academia Film Olomouc
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsl-kveten-fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237137
0436857 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela - Nyklová, Blanka Ortenová, Alena - Pecková, Simona - Tenglerová, Hana - Víznerová, Hana - Vohlídalová,
Marta - Vráblíková, Dana
newsLetter říjen 2014.
[newsLetter October 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring * scientific discourse * career development
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-rijen.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240495
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0437618 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Dopitová, Michaela
Analýza aktérů lokální kultury ve městě Děčín.
[Analysis of local cultural actors in Děčín.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * tourism * administration
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.soc.cas.cz/publikace/analyza-akteru-lokalni-kultury-ve-meste-decin
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241182
0427623 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Gawrecká, Daniela - Hronešová, J. - Vamberová, Pavla - Guasti, Petra - Mansfeldová,
Zdenka
Comparative Analysis.
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: security * privacy * freedom
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/comparative_analysis.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233118
0442309 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Hečková, Michaela
Praha 14 JE kulturní.
[Praha 14 IS cultural.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * cultural revitalization * public administration
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.soc.cas.cz/publikace/praha-14-je-kulturni
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245167
0431203 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
CSDA00048 : Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II-populace.
[CSDA00048 : Dying and health care for incurables II - population.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: dying * end of life decisions * care for incurables
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237505
0431210 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
CSDA00049 : Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné II-zdravotníci.
[CSDA00049 : Dying and health care for incurables II - medics.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: dying * end of life decisions * care for incurables
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237504
0431199 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
CSDA00143 : Povědomí o Fair trade v populaci ČR.
[CSDA00143 : Public awareness of Fair trade in Czech Republic.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: fair trade * responsible consumption * willingness to pay
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237506
0431214 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
CSDA00144 : Názory Pražanů na životní prostředí - 1977.
[CSDA00144 : Prague citizens´s opinions of environment - 1977.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: leisure time * environment * life conditions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237501
0432847 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
CSDA00145: Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry.
[CSDA00145: Public and Media: Comparative Analysis of Public Agenda-setting.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: agenda-setting * mass media * public * comparative analysis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237500
0431213 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
ISSP00020 : Rodina a zdraví (ISSP 2011-12) - Česká republika.
[ISSP00020 : Health and Family and Changing Gender Roles IV (ISSP 2011-12) - Czech
Republic.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health * family * gender
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237502
0431212 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
pravo2012 : Přehled a struktura právních dokumentů 2007-2012.
[pravo2012 : Overview and structure of legal documents 2007-2012.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: legislation * statutory instrument * law
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237503
0431197 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
V1211a : Naše společnost 2012 - listopad_a.
[V1211a : Our Society 2012 - November_a.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237508
0431172 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
V1311 : Naše společnost 2013 - listopad.
[V1311 : Our Society 2013 - November.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237518
0431173 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
V1312 : Naše společnost 2013 - prosinec.
[V1312 : Our Society 2013 - December.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237517
0431174 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
V1401 : Naše společnost 2014 - leden.
[V1401 : Our Society 2014 - Januar.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237516
0431175 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
V1402 : Naše společnost 2014 - únor.
[V1402 : Our Society 2014 - February.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237515
0431176 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
V1403 : Naše společnost 2014 - březen.
[V1403 : Our Society 2014 - March.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237513
0431177 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
V1404 : Naše společnost 2014 - duben.
[V1404 : Our Society 2014 - April.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237512
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0431178 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
V1405 : Naše společnost 2014 - květen.
[V1405 : Our Society 2014 - May.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237511
0431196 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Sadílková, Petra
V1406 : Naše společnost 2014 - červen.
[V1406 : Our Society 2014 - June.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237509
0437311 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
V1409: Naše společnost 2014 - září.
[V1409: Our society 2014 - September.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E, 465
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240874
0437317 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Krejčí, Jindřich - Čížek, Tomáš - Vávra, Martin - Leontiyeva, Yana - Chylíková, Johana Dlouhá, Marie - Šalamounová, Petra
V1410: Naše společnost 2014 - říjen.
[V1410: Our society 2014 - October.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public opinion * society * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240937
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0432786 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Linková, Marcela - Cidlinská, Kateřina - Ortenová, Alena - Pecková, Simona Tenglerová, Hana - Vohlídalová, Marta
newsLetter 1/2014.
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring Report * Czech Science Foundation * cultural and institutional
change
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://us5.campaign-archive1.com/?u=71d21932185e7f77c6696e913&id=c6a4d0f76a
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237149
0439147 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng E - Elektronický dokument
Linková, Marcela - Pecková, Simona - Tenglerová, Hana
newsLetter 2/2014.
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Mentoring programme * Czech Gender Expert Chamber * sexist culture in
academia
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://en.zenyaveda.cz/files/2014-news-final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242452
0432791 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Linková, Marcela - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Nyklová, Blanka Ortenová, Alena - Pecková, Simona - Tenglerová, Hana - Víznerová, Hana - Vohlídalová,
Marta
newsLetter 7-8 2014.
[newsLetter 7-8 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender in the content of research * gendered innovations * animal research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsl-leto-fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237153
0432763 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Linková, Marcela - Cidlinská, Kateřina - Ortenová, Alena - Tenglerová, Hana Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
newsLetter březen 2014.
[newsLetter March 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender aspects of assessment in science * Czech Science Foundation *
genderSTE/COST
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsl-brezen-fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237135
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0441991 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Maříková, Hana - Formánková, Lenka - Křížková, Alena - Čermáková, Marie
Analýza dokumentů poskytnutých ministerstvem.
[Analysis of documents provided by the Ministry.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: diversity * gender * work-life balance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244899
0441992 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Maříková, Hana - Formánková, Lenka - Křížková, Alena - Čermáková, Marie
Analýza dokumentů poskytnutých soukromou firmou.
[Analysis of documents provided by the private company.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: diversity * gender * work-life balance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244900
0441989 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Maříková, Hana - Formánková, Lenka - Křížková, Alena - Čermáková, Marie
Sekundární analýza struktury pracovní síly ministerstva.
[Dataset of secondary analysis of labour force of the Ministry.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * age * structure of labour force
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244907
0441990 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Maříková, Hana - Formánková, Lenka - Křížková, Alena - Čermáková, Marie
Sekundární analýza struktury pracovní síly soukromé firmy.
[Dataset of secondary analysis of labour force from the private company.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * age * structure of labour force
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244898
0441995 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Maříková, Hana - Formánková, Lenka - Křížková, Alena - Čermáková, Marie
Soubor individuálních a skupinových rozhovorů z terénního šetření na ministerstvu.
[Dataset of individual interviews and focus groups from the Ministry.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Individual interviews * focus groups * workforce diversity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244901
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0441996 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Maříková, Hana - Formánková, Lenka - Křížková, Alena - Čermáková, Marie
Soubor individuálních a skupinových rozhovorů z terénního šetření v soukromé firmě.
[Dataset of individual interviews and focus groups from the private company.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Individual interviews * focus groups * workforce diversity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244902
0436946 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Novotná Pokorná, Libuše
Kultura a cestovní ruch Lounska.
[Culture and tourism of Lounsko.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * tourism * administration
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.soc.cas.cz/projekt/socialni-institucionalni-podminenost-rozvoje-kulturyuchovani-kulturniho-dedictvi-v
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240594
0442289 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Šafr, Jiří - Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina - Čermák, Daniel - Poláková, Markéta
- Vajdová, Zdenka - Bernard, Josef - Mikešová, Renáta - Bernardyová, Kateřina
Datový soubor Kultura ve třech krajích 2012 – Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj.
[Data file Culture in the three Regions 2013 – Ústecký region, Vysočina region, Zlínský
region.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: data file * survey * culture
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245126
0442290 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Šafr, Jiří - Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina - Poláková, Markéta - Čermák, Daniel
- Vajdová, Zdenka - Bernardyová, Kateřina
Datový soubor Kultura ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje 2013 – Děčín, Louny a
Žatec.
[Data file Culture in the selected localities of Ústecký region 2013 – Děčín, Louny and
Žatec.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: data file * survey * culture
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245127
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0442288 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Šafr, Jiří - Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina - Vajdová, Zdenka - Čermák, Daniel Bernard, Josef - Bernardyová, Kateřina - Mikešová, Renáta
Datový soubor Kultura v regionech České republiky 2011.
[Data file Culture in the Regions of the Czech Republic 2011.]
[datový soubor]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: data file * survey * culture
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://archiv.soc.cas.cz/
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245165
0436948 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Šafr, Jiří - Mikešová, Renáta
Děčín – Kultura ve dvou vybraných lokalitách Ústeckého kraje 2013. Deskriptivní statistiky
(číselník).
[Culture in two selected localities in Ústí Region: Děčín. Descriptive statistics (codebook).]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: Culture * codebook * Děčín
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.soc.cas.cz/publikace/ciselnik-kultura-v-decine
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240596
0441651 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Šafr, Jiří
Kultura v Lounech. Výsledky z dotazníkového šetření 2013.
[Culture in Louny. Results from the survey 2013.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * Louny * survey
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.soc.cas.cz/publikace/kultura-v-lounech-vysledky-z-dotaznikoveho-setreni2013
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244628
0441655 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Šafr, Jiří - Čermák, Daniel
Kultura v Žatci. Výsledky z dotazníkového šetření 2013.
[Culture in Žatec. Results from the survey 2013.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * Žatec * survey
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.soc.cas.cz/publikace/kultura-v-zatci-vysledky-z-dotaznikoveho-setreni-2013
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244627
0441656 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Šafr, Jiří - Mikešová, Renáta
Louny – Kultura ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje 2013. Deskriptivní statistiky
(číselník).
[Culture in selected localities in Ústí Region 2013: Louny. Descriptive statistics
(codebook).]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
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Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * Louny * codebook
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.soc.cas.cz/publikace/louny-kultura-ve-vybranych-lokalitach-usteckeho-kraje2013-deskriptivni-statistiky
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244629
0441657 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Šafr, Jiří - Mikešová, Renáta
Žatec – Kultura ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje 2013. Deskriptivní statistiky
(číselník).
[Culture in selected localities in Ústí Region 2013: Žatec. Descriptive statistics
(codebook).]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * Žatec * codebook
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.soc.cas.cz/publikace/zatec-kultura-ve-vybranych-lokalitach-usteckeho-kraje2013-deskriptivni-statistiky
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244630
0432769 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Ortenová, Alena Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
newsLetter červen 2014.
[newsLetter June 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Women´s representation among Czech research awards * popularization of
science and misogyny on the Internet * gender and promotion
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsl-cerven-final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237138
0436859 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Pecková, Simona - Víznerová, Hana - Vohlídalová,
Marta
newsLetter listopad 2014.
[newsLetter November 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Milada Paulova Award * Science and Technology Week * career development
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-listopad-fin.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240496
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0439148 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Pecková, Simona - Víznerová, Hana - Vohlídalová,
Marta
newsLetter prosinec 2014.
[newsLetter December 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Government's strategy for equality between women and men in the Czech
Republic 2014 - 2020 * institutional negotiations * international cooperation in research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-prosinecfinal.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242454
0432760 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Ortenová, Alena Víznerová, Hana - Vohlídalová, Marta
newsLetter únor 2014.
[newsLetter February 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Monitoring Report 2012 * She Figures 2012 * genderSTE conference
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsl-2-2014.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237133
0432772 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Tenglerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina - Linková, Marcela Nyklová, Blanka - Ortenová, Alena - Pecková, Simona - Víznerová, Hana - Vohlídalová,
Marta
newsLetter září 2014.
[newsLetter September 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: 8th European Conference on Gender Equality in Higher Education * sexual
harassment in higher education * women in decision-making positions in Czech science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsletter-zari-final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237140
0432759 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Víznerová, Hana - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Ortenová, Alena Tenglerová, Hana - Vohlídalová, Marta
newsLetter leden 2014.
[newsLetter January 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Cultural and institutional change * genderSTE * gender equality policy in
research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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http://www.zenyaveda.cz/files/newsl-leden-2014-final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237151
0433787 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Víznerová, Hana - Linková, Marcela
Proč a jak na genderovou rovnost ve vědě.
[Cultural and Institutional Change. Strategy and recommendations.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Cultural and institutional change * gender inequality in science * strategy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/manual-nkc.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237946
0432766 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vohlídalová, Marta - Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela - Ortenová, Alena Tenglerová, Hana - Víznerová, Hana
newsLetter duben 2014.
[newsLetter April 2014.]
[textový dokument]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: academic mobility * Czech Science Foundation * cultural and institutional
change
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/newsl-duben-final.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237136
0437036 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vojtíšková, Kateřina
Děčín kulturní: Kulturní mapování.
[Culture in Děčín: Cultural mapping.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: Cultural resources * Czech Republic * cultural mapping
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.soc.cas.cz/publikace/decin-kulturni-kulturni-mapovani
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240696
0436950 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vojtíšková, Kateřina - Šafr, Jiří
Kultura a cestovní ruch v Děčíně z pohledu obyvatel. Analýza datového souboru „Kultura –
2013“.
[Culture and tourism in Děčín from the residents´ point of view. Analysis of the survey
„Culture – 2013“.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. E
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: Culture * survey * Děčín
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.soc.cas.cz/publikace/kultura-cestovni-ruch-v-decine-z-pohledu-obyvatel
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240544
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Uspořádání konference, workshopu, výstavy – RIV – 37
0437849 - SOU-Z 2015 RIV eng U - Uspořádání akce
Ayan, P. - Hudík, M. - Dlouhá, Marie - Císař, Ondřej
Factional Splits in Proto-Hegemonic Mass Parties: The Case of the Welfare/Virtue Party in
Turkey.
[Praha, 09.10.2014, (W-EUR 4/1)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties * collection action * elections
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241323
0432041 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina
Mentoringový program pro středoškolačky se zájmem o vysokoškolské studium technických
věd.
[Mentoring program in technical sciences for secondary school female students.]
[Praha, 10.04.2014-11.04.2014, (E-CST 150/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring * gender * technical sciences
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236540
0438191 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Cidlinská, Kateřina
Zahájení mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce.
[Launch of a mentoring programme for early career researchers.]
[Praha, 08.12.2014, (W-EUR 80/2)]
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring programme * early career researchers * mentor/mentee
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241666
0437854 - SOU-Z 2015 RIV eng U - Uspořádání akce
Deth, J. - Dlouhá, Marie - Císař, Ondřej
Participation and Democracy: Norms, Inequality and Extremism in Post-Democratic Society.
[Praha, 30.10.2014, (W-EUR 12/2)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political participation * citizenship * democracy
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241330
0437605 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Dlouhá, Marie - Vávra, Martin
Veřejné mínění a jeho výzkum v době normalizace.
[Public opinion and its research during the period of normalisation.]
[Praha, 07.11.2014, (W-CST 30/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Public opinion * research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241179
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0437124 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Dudová, Radka - Bernardyová, Kateřina
Péče o starší: kdo se stará, jak a proč.
[Elderly care: who cares, how and why?.]
[Praha, 13.11.2014, (W-CST 12/0)]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GPP404/12/P053
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elderly care * informal care * family
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240707
0437121 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Dvořáčková, J. - Pabian, P. - Stöckelová, Tereza - Dlouhá, Marie
Opakování matka moudrosti?! Poznatky z etnografického výzkumu na českých vysokých
školách.
[Repetition is the mother of wisdom?! Observations from an ethnographic research on
Czech universities.]
[Praha, 22.05.2014, (W-CST 7/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: higher education * massification * academic capitalism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240706
0437120 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Formánková, Lenka - Křížková, Alena - Dlouhá, Marie
Spolu, i když zvlášť - partnerství bez kohabitace v České republice.
[Living apart together partnerships – partnerships without cohabitation in the Czech
Republic.]
[Praha, 27.03.2014, (W-CST 13/0)]
Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: living apart together * biographical research * cohabitation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241870
0433839 - SOU-Z 2015 RIV eng U - Uspořádání akce
Formánková, Lenka - Černý, J. - Camargo-Borges, C.
The First International Symposium on Relational Research: “Changing practice through
research and changing research through practice” and The First TAOS Institute Europe
Summit “Co-creating our community”.
[Praha, 12.09.2014-13.09.2014, (W-EUR 45/20)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: post-modern * relational research * collaborative research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238069
0437810 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Greger, D. - Dlouhá, Marie
Nerovné šance na vzdělání od útlého věku.
[Unequal chances in education from young age.]
[Praha, 02.10.2014, (W-CST 21/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: inequalities * education * family influence
Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241306
0437813 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Hájek, M. - Dlouhá, Marie
Čtenář a stroj: Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů.
[Reader and machine: selected methods of text analysis for social sciences.]
[Praha, 27.11.2014, (W-CST 13/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: textual analysis * reader * social research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241308
0437805 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Johanisová, N. - Bernardyová, Kateřina
Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice.
[Forms and norms of alternative economic practices in the Czech Republic.]
[Praha, 05.06.2014, (W-CST 12/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economy * alternative practices * environmental values
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241304
0439863 - SOU-Z 2015 RIV eng U - Uspořádání akce
Krejčí, Jindřich
Meeting on the CESSDA AS Work Plan on Collaboration.
[Praha, 05.03.2014, (W-EUR 8/4)]
Grant CEP: GA MŠk LM2010006
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social science data archives * international collaboration * research
infrastructures
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243091
0441572 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Křížková, Alena
O rozmanitosti a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti s MPSV a Linet,
spol. s r.o. Tisková konference.
[On diversity and work/life balance in the workplace with the Ministry of Labour and Social
Affairs and Linet company. A press.]
[Praha, 11.06.2014, (W-CST 10/0)]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: diversity * work-life balance * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244564
0439639 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Křížková, Alena - Formánková, Lenka
Řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti.
[Diversity management and reconciliation of work and private life in the workplace.]
[Praha, 11.06.2014, (W-CST 26/0)]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: diversity * work-life balance * gender
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242857
0437804 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Kutálková, P. - Dlouhá, Marie
Sexuální násilí a marginalizované skupiny v ČR.
[Sexual violence and marginalised groups in the CR.]
[Praha, 14.04.2014, (W-CST 7/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sexual violence * marginalization * victims of crimes
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241316
0433770 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Linková, Marcela - Víznerová, Hana
2. výroční setkání KLUBU NKC: Zisky a ztráty akademické mobility.
[2nd Annual Meeting of NKC Club: Academic mobility, its benefits, risks and drawbacks.]
[Brno, 24.06.2014, (W-CST 22/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: academic mobility * work-life balance * women in senior research positions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237936
0433753 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Linková, Marcela - Tenglerová, Hana - Pecková, Simona - Vráblíková, Dana - Ortenová,
Alena
3. národní konference o genderu a vědě: Role státu a výzkumných institucí.
[3rd National Conference on Gender and Science: The Role of the State and Research
Institutions.]
[Praha, 22.10.2014, (K-EUR 137/11)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: structural change * gender equality * gender dimension in science
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237932
0433845 - SOU-Z 2015 RIV eng U - Uspořádání akce
Linková, Marcela
Gender Mainstreaming in the ERA and Mid-Term Gender Equality Strategy: priorities and
their implementation.
[Praha, 18.07.2014, (W-CST 15/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international cooperation * structural change * gender equality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238070
0433759 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Linková, Marcela
Genderová dimenze v Horizontu 2020 a ve výzkumu na VŠCHT.
[Gender Dimension in Horizon 2020 and in research at ICT.]
[Praha, 28.05.2014, (W-CST 22/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: gender analysis * gender dimension in research * case studies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237926
0437122 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Nešpor, Zdeněk - Bernardyová, Kateřina
Dějiny české sociologie - současný stav poznání a výhledy do budoucna.
[History of Czech sociology - state of the art and future perspectives.]
[Praha, 29.05.2014, (W-CST 16/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech sociology - history of * history of sociology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240679
0436441 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina - Mička, Pavel - Poláková, Markéta Bernardyová, Kateřina
Kulatý stůl na téma: Doporučení pro podporu a rozvoj kultury v ČR.
[Round table: Recommendations for the support and development of culture in the Czech
Republic.]
[Praha, 10.11.2014, (W-CST 21/0)]
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * management * administration
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240187
0431677 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Patočková, Věra - Bernardyová, Kateřina - Mička, Pavel - Mikešová, Renáta - Poláková,
Markéta - Vajdová, Zdenka - Vojtíšková, Kateřina
Kulturní plánování: nová výzva v českém kontextu.
[Cultural Planning: a New Challenge in the Czech Context.]
[Praha, 09.06.2014-10.06.2014, (W-EUR 33/5)]
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: cultural planning * Czech republic
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236283
0435891 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Pecková, Simona
4. workshop Klubu NKC „Klíčové kompetence pro kariérní růst“.
[4th NKC Club workshop „Core Career Development Competencies“.]
[Praha, 04.11.2014, (W-CST 7/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: core competencies * career development * skills
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239719
0433783 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Pecková, Simona - Linková, Marcela
Diskuzní večer na téma „Sex jí kouká z očí aneb o čem se v akademické sféře nemluví“ v
rámci Noci vědkyň a vědců 2014.
[Researchers‘ Night 2014: "Sex in her eyes or What we don’t talk about in academia".]
[Praha, 26.09.2014, (W-CST 51/0)]
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Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: taboo in the Czech academia * sexual harassment * research
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237944
0435889 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Pecková, Simona
Veřejná přednáška a diskuze na téma „Do penze bez vděku: důchody žen v České
republice“ v rámci Týdne vědy a techniky.
[Public lecture and discussion on the topic „Retirement Without Gratitude: Women's
Retirement in the Czech Republic" during the The Week of Science and Technology.]
[Praha, 12.11.2014, (W-CST 70/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech pension system * male and female career paths * unpaid domestic
work
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239720
0436448 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Poláková, Markéta - Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina
Zhodnocení Koncepce rozvoje kultury v Lounech.
[Evaluation of the Concept of cultural development in Louny.]
[Louny, 24.11.2014, (W-CST 11/0)]
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * management * administration
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240190
0437118 - SOU-Z 2015 RIV eng U - Uspořádání akce
Smith, Michael - Bernardyová, Kateřina
Individual Heterogeneity in Economic Returns to College in Central Europe.
[Praha, 13.03.2014, (W-EUR 12/1)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: education * earnings * inequality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240704
0437851 - SOU-Z 2015 RIV eng U - Uspořádání akce
Spasová, L. - Gawrecká, Daniela - Bernardyová, Kateřina
Bending the law to a breaking point: political challenges in local government.
[Praha, 16.10.2014, (W-EUR 5/1)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: politics * politic participation * post-communist countries
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241325
0437807 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Šedová, K. - Bernardyová, Kateřina
Humor ve škole.
[School humour.]
[Praha, 12.06.2014, (W-CST 4/0)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: humor * school * narrative analysis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241305
0433767 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Víznerová, Hana - Linková, Marcela
3. workshop Klubu NKC „Jak odstranit vliv genderových stereotypů v hodnocení vědecké
práce“.
[3rd NKC Club workshop „How to remove the influence of gender stereotypes in the
evaluation of scientific work“.]
[Praha, 29.04.2014, (W-CST 7/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender stereotypes * eveluation of scientific work * cultural and institutional
change
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237935
0438188 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Víznerová, Hana
5. workshop Klubu NKC „Komunikační dovednosti“.
[5th NKC Club workshop „Communication Skills“.]
[Praha, 03.12.2014, (W-CST 8/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: communications skills
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241652
0433757 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Víznerová, Hana - Smetáčková, I.
Genderová rovnost a kulturní a institucionální změna ve vědě.
[Gender Equality and Cultural and Institutional Change in Science.]
[Praha, 19.02.2014, (W-EUR 24/1)]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: project TRIGGER * institutional development * equal opportunities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237925
0433754 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Víznerová, Hana - Smetáčková, I.
Rozmanitost na pracovištích VŠCHT Praha.
[Gender Diversity Management.]
[Praha, 02.10.2014, (W-CST 10/0)]
Grant CEP: GA MŠk LE14016
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender diversity * evaluation of scientific work * career paths
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237928
0439151 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Vohlídalová, Marta - Pecková, Simona
Workshop uspořádaný u příležitosti vydání knihy "Rozehraná partie: Talentky sedm let
poté.
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[Workshop associated with the book launch: „Chess Middlegame: Women Talents Seven
Years After“.]
[Praha, 18.12.2014, (W-CST 40/0)]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: women talents * career paths of women in science * transformation of
scientific environment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242455
0436231 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Vojtíšková, Kateřina - Mička, Pavel - Patočková, Věra - Poláková, Markéta
Focus group: Zhodnocení procesu kulturního plánování v městě Děčín.
[Focus group: Evaluation of the process of cultural planning in Děčín.]
[Praha, 19.11.2014, (W-CST 20/0)]
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * management * administration
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240066
0437126 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
Vráblíková, Kateřina - Bernardyová, Kateřina
Zklamání z demokracie? Ne/spokojenost s politikou a politická ne/angažovanost v nových
demokraciích.
[“Democratic Disillusionment” and a “Passive Post-communist Citizen”: Analyzing Two
Myths about Political Engagement in New Democracies.]
[Praha, 04.12.2014, (W-CST 27/0)]
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Democratic disillusionment * post-communism * political participation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240708
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Výzkumné zprávy –RIV – 8
0439201 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Hronešová, J. - Gawrecká, Daniela - Vamberová,
Pavla - Lacina, Tomáš - Turhan, U. - Tedeschi, A. - De Gramatica, M. - Shim, W. Williams, J.
Communication Patterns and Effective Channels of Communication.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 51 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: communication patterns * channels of communication * security
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://trinity.disi.unitn.it/bscw/bscw.cgi/401109
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242496
0439200 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
Mansfeldová, Zdenka - Guasti, Petra - Gawrecká, Daniela - Vamberová, Pavla - Lacina,
Tomáš - Hronešová, J. - Tedeschi, A.
Discourses and Justification of Security and Risk.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 67 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: discourse * security * risk
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://trinity.disi.unitn.it/bscw/bscw.cgi/401109
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242514
0430972 - SOU-Z 2015 RIV IT eng V - Výzkumná zpráva
Munné, R. - Zaldivar, I. - Pellot, M. - Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Cano, J. Tedeschi, A. - Pollini, A. - Massacci, F. - Shim, W. - Raminder, R.
D3.4 – Model Validation.
1. - Trento : Evropská komise, 2014. 51 s.. 1.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: urban transport * security
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
www.seconomicsproject.eu
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235639
0442295 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina - Poláková, Markéta - Šafr, Jiří - Mička, Pavel Vajdová, Zdenka - Čermák, Daniel - Mikešová, Renáta - Bernardyová, Kateřina - Illner,
Michal
Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v
regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu.
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu.
[Social and Institutional Conditionality of Culture Development and Cultural Heritage
Maintaining in the Regional Setting and its Exploitation for Effective Organisation.]
1. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2014. 133 s.. 1
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * Czech Republic
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245128
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0432039 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tenglerová, Hana
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2012.
[2012 Monitoring report on the position of women in Czech science.]
1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7330-245-0. 1
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender equality * science * policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.zenyaveda.cz/files/monitorovaci-zprava2012.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236528
0431596 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vohlídalová, Marta
Postavení mužů a žen na VŠCHT Praha: Zpráva z analýzy agregovaných statistik.
[Position of men and women at ICT Prague: Report from analysis of aggregated statistics.]
1. - Praha : VŠCHT Praha, 2014. 40 s.. 1
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender equality * ICT Prague
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236201
0431593 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vohlídalová, Marta
Zpráva z výzkumného šetření životních a pracovních podmínek zaměstnanců a
zaměstnankyň VŠCHT Praha: techničtí a administrativní pracovníci a pracovnice.
[Report from the survey on life and work conditions of employees in ICT Prague: Technical
and administrative staff.]
1. - Praha : VŠCHT Praha, 2014. 36 s.. 1
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: survey * working conditions * ICT Prague
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236197
0431594 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vohlídalová, Marta
Zpráva z výzkumného šetření životních a pracovních podmínek zaměstnanců a
zaměstnankyň VŠCHT Praha: pedagogičtí a výzkumní pracovníci a pracovnice.
[Report from the survey on life and work conditions of employees in ICT Prague:
Pedagogical staff and researchers.]
1. - Praha : VŠCHT Praha, 2014. 62 s.. 1
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: survey * working conditions * ICT Prague
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236199
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Výzkumné zprávy – not RIV – 121
0427150 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Leontiyeva, Yana
Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – březen 2014.
[Opinons of the Czech public toward the events on Ukraine - March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 9 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm140321)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ucraine * political event
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233084
0429453 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Leontiyeva, Yana
Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – červen 2014.
[ Opinons of the Czech public toward the events on Ukraine - June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm140708)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ucraine * political event
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234599
0427904 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Leontiyeva, Yana
Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – duben 2014.
[ Opinons of the Czech public toward the events on Ukraine - April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 10 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm140429)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ucraine * political event
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233345
0429144 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Leontiyeva, Yana
Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině - květen 2014.
[ Opinons of the Czech public toward the events on Ukraine - May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 10 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm140528)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ucraine * political event
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234330
0436918 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Leontiyeva, Yana
Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – říjen a listopad 2014.
[ Opinons of the Czech public toward the events on Ukraine - October and November
2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm141128)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ucraine * political event
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240579
0442268 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Leontiyeva, Yana
Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – únor 2015.
[Opinons of the Czech public toward the events on Ukraine - February 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150227)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ucraine * political event
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245744
0432804 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Buchtík, Martin - Leontiyeva, Yana
Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – září 2014.
[ Opinons of the Czech public toward the events on Ukraine - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm141003)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Ucraine * political event
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237174
0430215 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2014.
[ Czech Public on Unemployment - June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu140722)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: unemployment * labour-market
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235144
0440736 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Češi a spoření na důchod – listopad 2014.
[ Czechs and Pension Savings - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es150123)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: saving * retirement * pension
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/socialni-politika/cesi-a-sporeni-na-duchod-listopad-2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243884
0427898 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Důležitost jednotlivých typů voleb očima veřejnosti – březen 2014.
[ Importance of different kinds of elections in public view - March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140418)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: municipal elections * presidential elections * elections to the Chamber od
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Deputies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233341
0427298 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2014.
[Trust to some public institutions in March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po140328)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * public institutions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233087
0427905 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Hodnocení evropské integrace – duben 2014.
[ Evaluation of European Integration - April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm140430b)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: European integration
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233346
0429158 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2014.
[Citizens on environment and activity of institutions - May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oe140613)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * protection * ecological organizations
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234338
0434389 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2014.
[ Different types of schools in opinions of the Czech public - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or141031)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: education * school
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238466
0428277 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Marešová, J.
Hodnocení životních podmínek v místě bydliště - duben 2014.
[ Satisfaction with conditions of living at the place of residence – April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or140519)
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: conditions of living * residence * satisfaction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233650
0426972 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Marešová, J.
Možnost ovlivnit veřejnou sféru a legislativní proces – únor 2014.
[The Possibility to Influence Public Affairs and Political Decision-making – February 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd140314)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public affairs * decision-making
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233117
0436939 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory na fungování demokracie v ČR a nedemokratické alternativy politického systému –
říjen 2014.
[ Opinions on Undemocratic Alternatives of Political System - October 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd141111b)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political system * communism * authoritarian regime
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240592
0427684 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Marešová, J.
Názory občanů na přínos cizinců pro ČR – březen 2014.
[ Foreigners´Contribution to the Czech Republic – March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov140416)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreigners
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233205
0440724 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice - listopad 2014.
[ Views of Citizens on Selected Measures of Family Policy - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es150107)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family policy * children
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/socialni-politika/nazory-obcanu-na-vybrana-opatreni-v-rodinnepolitice-listopad-2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243878
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0427906 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory veřejnosti na členství v Evropské unii – duben 2014.
[ Public Opinion on European Union Membership - April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: EU membership
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233347
0427585 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2014.
[ Attitudes towards foreigners settlement in the Czech republic - March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov140411)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreigner
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233122
0429157 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Občané o stavu životního prostředí – květen 2014.
[Citizens on State of Environment - May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oe140611)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * place of residence
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234313
0427618 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda - Marešová, J.
Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2014.
[ Czech Public's Attitudes to Foreigners – March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreigners * cultural habits
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233130
0429802 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – červen 2014.
[ Public Opinion on the Rights of Homosexuals - June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: homosexuality * social acceptance * rights of homosexuals * lesbians * gays *
adoption
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234843
0430216 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Čadová, Naděžda
Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání – červen 2014.
[ Job Satisfaction and Job Change - June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu140728)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: unemployment * labour-market
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235145
0429159 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Kubatová, M.
Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2014.
[Czech public on global environmental problems – May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or140529a)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * garbage cumulation * drinking water pollution * drinking water
deprivation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234339
0440738 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Česká veřejnost o zdravotnictví – prosinec 2014.
[Czech Public on Health Care - December 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oz150126)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care system
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/zdravi-volny-cas/ceska-verejnost-o-zdravotnictvi-prosinec-2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243885
0437915 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Daně z pohledu veřejného mínění - listopad 2014.
[ Taxation in View of Public Opinion - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev141212)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: taxation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241453
0433979 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra některým institucím veřejného života v září 2014.
[ Trust to Some Public Institutions - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po141029)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: trust * public institution
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238142
0428145 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – duben 2014.
[ Confidence to Some Representatives in International Context - April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm140513)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: international politics * trust
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233557
0426974 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském
srovnání – zima 2014.
[Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European
Comparison - Winter 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev140317)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * Central European
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233116
0442267 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském
srovnání – leden 2015.
[Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European
Comparison - January 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150226)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: material living conditions * economic situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnichzivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leden-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245745
0434388 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském
srovnání – léto 2014.
[ Evaluation of Economic Situation and Material Living Conditions in Central European
Comparison - Summer 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev141031)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238465
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0429150 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky - květen 2014.
[ Evaluation of Bohuslav Sobotka's Cabinet - May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi140604)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Bohuslav Sobotka * government
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234335
0426977 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Hodnocení změny systému v roce 1989 v středoevropském srovnání – zima 2014.
[Evaluation of 1989 System Change in Central European Comparison - Winter 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd140318)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: system change * 1989 * Central European
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233115
0433975 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Image politických stran – září 2014.
[Image of Political Parties - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 11 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv141022a)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties * political movements * image
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238139
0427092 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Naléhavost zabývání se oblastmi veřejného života – únor 2014.
[Urgency of Some Problems in the View of Public Opinion - February 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 19 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po140320)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: public life * unemployment * corruption
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233114
0440725 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení - listopad 2014.
[ Public Opinion on Social Security System in the Czech Republic - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es150105)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social policy * social benefits * social security
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/socialni-politika/nazory-ceske-verejnosti-na-socialni-zabezpeceni-
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listopad-2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243879
0440727 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR - listopad 2014.
[ Public opinion on social security in the Czech Republic - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es150114)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social policy * social security
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/socialni-politika/nazory-obcanu-na-socialni-zabezpeceni-v-crlistopad-2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243880
0440732 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o důchodovém systému – listopad 2014.
[ Czech Citizens About Pension System - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es150116)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: pension system * pension reform * retirement system
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/socialni-politika/obcane-o-duchodovem-systemu-listopad-2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243882
0437887 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2014.
[ Citizens on Economic Situation of Their Households - October 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu141113)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: financial situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241439
0427481 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2014.
[Czech Republic and Living Standard of Their Households - March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev140331)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233088
0429801 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2014.
[ Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev140710)
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234842
0428146 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2014.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev140514)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Economic Situation * Living Standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233553
0429151 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností - květen 2014.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev140606)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234336
0441425 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2015.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - January 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150210)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotniurovni-svych-domacnosti-leden-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244458
0436917 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – listopad 2014.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev141128)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240578
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0440729 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2014.
[ Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - December 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150115)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotniurovni-svych-domacnosti-prosinec-2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243881
0434392 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2014.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - October 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev141104)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238468
0442270 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2015.
[Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - February 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150302)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotniurovni-svych-domacnosti-unor-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245743
0432802 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2014.
[ Citizens on Economic Situation of the Czech Republic and Living Standard of Their
Households - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev140930)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: economic situation * households * living standard
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237172
0442251 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2015.
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[Inflation And Real Income Of Households In View Of Public - January 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ev150217)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: income * inflation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-inflaci-a-realnych-prijmech-leden2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245752
0429389 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o kampani k volbám do Evropského parlamentu – červen 2014.
[ Citizens on Campaign for the European Elections - June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140703)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * European Parliament * campaign
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234555
0432795 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o komunálních volbách – září 2014.
[ Citizens on Local Elections - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140926)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: local elections * municipal councils
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237169
0428144 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU – duben 2014.
[ Citizens on Adoption of Euro and Impacts of EU Membership on the Czech Republic - April
2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm140509)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: euro * eu membership
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233556
0427214 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o volbách do Evropského parlamentu – březen 2014.
[Citizens on the European Parliament Elections - March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140326)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: European Parliament * elections
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233086
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0429191 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o volbách do Evropského parlamentu – červen 2014.
[Citizens on the European Parliament Elections - June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140630)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * European Parliament
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234363
0427903 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o volbách do Evropského parlamentu – duben 2014.
[ Citizens on the European Parliament Elections - April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140428)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * European parliament
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233344
0428278 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o volbách do Evropského parlamentu – květen 2014.
[ Citizens on the European Parliament Elections - May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140519)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elections * european parliament
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233651
0442264 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – leden 2015.
[Citizens on Relations of the Czech Republic to Other Countries - January 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150223)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreign countries * relations
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememileden-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245747
0429148 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Kubatová, M.
Občané o způsobu zacházení s potravinami - duben 2014.
[Citizens on the way of food handling – April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or140529b)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: food handling
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234333
0437914 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Ohlédnutí za komunálními volbami - listopad 2014.
[ Looking Back at the Municipal Elections - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 8 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv141211)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: municipal elections
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241452
0427485 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2014.
[Political Culture of Public Officials and Politicians - March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ps140331)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political culture * public officials * politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233089
0433980 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Postoje k politickým stranám – září 2014.
[ Attitudes to Political Parties - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv141029)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political parties
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238143
0436937 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Postoje veřejnosti k lustracím – říjen 2014.
[ Attitudes of Public to Lustrations - October 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po141111)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: post-communist lustrations
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240591
0429147 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Kubatová, M.
Postoj občanů k plýtvání potravinami - duben 2014.
[ Citizens’ attitudes towards the food waste issue – April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or140529a)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: food waste
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
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http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234332
0442279 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života - únor 2015.
[Satisfaction with the Situation in Selected Areas of Public Life - February 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 14 s. - (Tiskové zprávy CVVM)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: areas of public life * satisfaction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/hodnoceni-politicke-situace/spokojenost-se-stavem-ve-vybranychoblastech-verejneho-zivota-unor-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245740
0427688 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Spokojenost s životem – březen 2014.
[ Contentment with Life - March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov140417)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: contentment * satisfaction * life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233207
0429803 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Spokojenost s životem – červen 2014.
[ Contentment with Life - June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov140711)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Contentment * Life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234844
0437888 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Spokojenost s životem – říjen 2014.
[ Contentment with Life - October 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov141114)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Contentment * Life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241440
0427166 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Kubatová, M.
Spravedlnost politického systému a respekt k lidským právům - únor 2014.
[Fairness of Political System and Respect for Human Rights - February 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd140225)
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233085
0442259 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Sympatie české veřejnosti k některým zemím – leden 2015.
[Czech Public's Attitudes to Foreign countries - January 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm150220)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: foreign countries * sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/mezinarodni-vztahy/sympatie-ceske-verejnosti-k-nekterymzemim-leden-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245748
0429390 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Kubatová, M.
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – červen 2014.
[Public Opinion on interruption, euthanasia and death penalty – June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov140703)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: interruption * euthanasia * death penalty
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234514
0429800 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan - Kubatová, M.
Veřejné mínění o problematice HIV/AIDS – červen 2014.
[ Public Opinion on HIV/AIDS Issue – June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oz140710)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: HIV * AIDS
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234841
0436916 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Veřejnost o speciálních školách – září 2014.
[Public on Special Schools - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or141124)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: special schools * education * disabilities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240577
0442283 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR - únor 2015.
[Relation to Different National Groups Living in the Czech Republic - February 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov150306)
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Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: national groups
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/vztah-ceske-verejnosti-k-narodnostnimskupinam-zijicim-v-cr-unor-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245739
0440734 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Červenka, Jan
Změny v důchodovém systému z pohledu veřejnosti – listopad 2014.
[ Public Opinion on Changes in Pension System and Its Reform - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, es150119)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: pension system * pension reform
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/socialni-politika/zmeny-v-duchodovem-systemu-z-pohleduverejnosti-listopad-2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243883
0429149 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra stranickým představitelům - květen 2014.
[ Popularity of Party Representatives.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pi140530)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Top Politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234334
0433981 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra stranickým představitelům - říjen 2014.
[ Popularity of Party Representatives.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi141030)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Top Politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238144
0427147 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2014.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in March
2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi140324)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233083
0429169 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
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Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2014.
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in June
2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI140620)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234343
0436915 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2014.
[Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi141121)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240576
0433978 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v říjnu 2014.
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
October 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi141024)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238141
0432800 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2014.
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi140929)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237171
0427901 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím v dubnu 2014.
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in April
2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi140424)
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233343
0429145 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím v květnu 2014.
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in May
2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 2 s. - (Tiskové zprávy CVVM, PI140528)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234331
0438311 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra ústavním institucím v prosinci 2014.
[ Confidence in constitutional institutions and satisfaction with political situation in
December 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi141219)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: confidence * constitutional institutions * satisfaction * political situation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241809
0427546 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra vrcholným politikům - březen 2014.
[Popularity of Top Politicians - March 2013.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi140409)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Top Politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233093
0441423 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra vrcholným politikům - leden 2015.
[Popularity of Top Politicians - January 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150209)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Top Politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/duvera-vrcholnym-politikum-leden-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244457
0432803 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Důvěra vrcholným politikům - září 2014.
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[ Popularity of Top Politicians - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi141001)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Top Politicians
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237173
0441427 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2015.
[Public opinion on performance of president Miloš Zeman - January 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pi150211)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: president * Miloš Zeman
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/instituce-a-politici/hodnoceni-pusobeni-milose-zemana-vprezidentskem-urade-leden-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244459
0427094 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v březnu 2014.
[Party Preferences and Voting Model in March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po140320)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party Preference
* Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233113
0429168 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v červnu 2014.
[Party Preferences and Voting Model in June 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, Pv140619)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party Preferences
* Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234342
0427899 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v dubnu 2014.
[ Party Preferences and Voting Model in April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140423)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party Preference
* Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
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Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233342
0428414 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v květnu 2014.
[Party Preferences and Voting Model in May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140526)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party Preferences
* Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233779
0436914 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v listopadu 2014.
[Party Preferences and Voting Model in November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv141120)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party Preferences
* Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240532
0438307 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v prosinci 2014.
[ Party Preferences and Voting Model in December 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv141218)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party Preferences
* Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241808
0433977 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v říjnu 2014.
[ Party Preferences and Voting Model in October 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv141022b)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party Preferences
* Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238140
0432792 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Kunštát, Daniel
Stranické preference a volební model v září 2014.
[Party Preferences and Voting Model in September 2014.]
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Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 3 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pv140924)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Trust * Political Parties * Elections * Chambre of Deputies * Party Preferences
* Voting Behavior * Public Sympathy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237168
0433843 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Linková, Marcela
Výzkumná zpráva projekt TRIGGER: analýza skupinových rozhovorů.
[TRIGGER project research report: focus group analysis.]
Praha : VŠCHT Praha, 2014. 41 s.
Grant CEP: GA MŠk LE14016
Grant ostatní: European Commission(XE) 611034
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Institucionální podpora: RVO:68378025
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238033
0428143 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Nováková, Jana
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – duben 2014.
[ Trust in European and international institutions - April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pm140507)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: trust * institutions * European Union * North Atlantic Alliance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233555
0427488 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Nováková, Jana
Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2014.
[Opinion on the prevalence and degree of corruption among public officials and institutions
- March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, po140403)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: corruption * public officials * institutions
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233090
0429164 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Nováková, Jana
Vztah k životnímu prostředí a chování domácností - květen 2014.
[ Relationship to the environment and the behavior of households - May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oe140617)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: environment * environmentally-friendly activities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234340
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0431683 - SOU-Z 2015 IT eng V - Výzkumná zpráva
Ruprai, R. - Keay, C. - Collinson, M. - Pym, D. - Williams, J. - Guasti, Petra Mansfeldová, Zdenka - Tedeschi, A.
National Grid Model Validation.
1. - Trento : Evropská komise, 2014. 45 s.. 1
Grant ostatní: European Commission 285223
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: critical infrastructure * model validation
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
https://trinity.disi.unitn.it/bscw/bscw.cgi/d436980/D2.4
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236284
0437885 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tabery, Paulína
Dvacet pět let od Sametové revoluce očima občanů ČR a SR.
[Twenty-five years after the Velvet Revolution by the citizens of the Czech Republic and
Slovakia.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 13 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd141111a)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Velvet Revolution * communism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241437
0436919 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti – listopad 2014.
[ Security Threats for the Czech Republic in View of Public - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 11 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov141203)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: security threats * war * epidemic * natural disaster * economic crisis *
resource crisis
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240580
0434391 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2014.
[ Evaluation of Some Social Conditions - October 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, eu141103)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social conditions * education * health care
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238467
0442252 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – leden 2015.
[Evaluation of Development in Selected Areas of Public Life in Last Year - January 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 22 s. - (Tiskové zprávy CVVM, pd150216)
Institucionální podpora: RVO:68378025
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Klíčová slova: areas of public life
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/demokracie-obcanska-spolecnost/hodnoceni-vyvoje-vybranychoblasti-verejneho-zivota-behem-uplynuleho-roku-leden-2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245751
0429804 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Jaké hodnoty jsou pro nás důležité – červen 2014?.
[ Which Values Are Important For Us - June 2014?.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov140717)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: values
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234845
0441433 - SOU-Z 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2015.
[Opinion on the indebtment of citizens and the state - January 2015.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, er150213)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: indebtment
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicke-ostatni/nazor-na-zadluzeni-obyvatel-a-statu-leden2015
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244462
0440742 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Názory občanů na zdravotní péči v ČR – prosinec 2014.
[Citizen's Veiws on Health Care in the Czech Republic - December 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oz150127)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/zdravi-volny-cas/nazory-obcanu-na-zdravotni-peci-v-cr-prosinec2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243887
0440743 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Názory obyvatel na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – prosinec 2014.
[Public Views on Fees and Some Other Measures in Healthcare - December 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oz150129)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health care * health * fees
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz/zdravi-volny-cas/nazory-obcanu-na-zdravotni-peci-v-cr-prosinec2014
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243888
0433974 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
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Tuček, Milan
Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých školách - září 2014.
[ Citizens on Possibilities and Motivation for University Study - September 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or141013)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: university study * education
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238138
0437911 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Pocit bezpečí a spokojenosti s činností policie - listopad 2014.
[ Sense of security and satisfaction with the activities of the police - November 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 4 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ob141204)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: security * police
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241450
0428147 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2014.
[ Romanies and Coexistence with Them in View of Czech Public – April 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov140514)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Romany minority * coexistence
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233558
0427542 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Tolerance k vybraným skupinám obyvatel - březen 2014.
[Tolerance to Selected Groups of Population - March 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 5 s. - (Tiskové zprávy CVVM, ov140408)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social distance * social groups * tolerance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233091
0429153 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Tuček, Milan
Veřejnost o energetice – květen 2014.
[ Public on Power Engineering - May 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, oe140609)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Power Engineering * environment * electrical energy * nuclear energy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234337
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0436922 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vinopal, Jiří
Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2014.
[ Popularity of Types of Gastronomical Facilities in 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or141202d)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: beer
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240583
0436921 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vinopal, Jiří
Pivní mixy na českém pivním trhu v roce 2014.
[ Beer mixes on the Czech beer market in 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 9 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or141202c)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: beer
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240582
0427544 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vinopal, Jiří
Pivo v české společnosti v roce 2014.
[ Beer in Czech society in 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 7 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or141202a)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: beer
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233092
0436920 - SOU-Z 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Vinopal, Jiří
Výběr piva českými konzumenty v roce 2014.
[ The choice of beer among Czech consumers in 2014.]
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014. 6 s. - (Tiskové zprávy CVVM, or141202b)
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: beer
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://cvvm.soc.cas.cz
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240581
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Překlad –RIV – 1
0433870 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze T - Překlad
Linková, Marcela
Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a
důsledky.
[Why Domestic Violence is a Central Issue for Sociology and Social Theory: Tensions,
Paradoxes, and Implications.]
[Hearn, J.: The sociological significance of domestic violence: tensions, paradoxes, and
implications. Current Sociology, 16 (2), 1 -19. doi: 1 0.11 77/0011 39211 2456503]. Gender,
rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 16-28
ISSN 1213-0028
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: domestic violence * intimacy * masculinities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244889
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Abstrakt – RIV – 1
0438802 - SOU-Z 2015 RIV CZ eng A - Abstrakt
Poláková, Markéta - Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina
Cultural planning in two cities of the Czech Republic.
Proceedings of the 14th international academic conference. Praha : International Institute
of Social and Economic Sciences (IISES), 2014 - (Rotschedl, J.; Čermáková, K.). s. 393 ISBN
978-80-87927-06-9.
[International academic conference /144./. 28.10.2014-31.10.2014, La Valletta]
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: culture * planning * sustainability
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242239

227

Ostatní výsledky– RIV – 5
0441664 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
Formánková, Lenka
Zpráva ze semináře Gender pay gap a audit diverzity: nástroje, zkušenosti a výsledky.
[Report from a seminar Gender pay gap and diversity audit: tools, experiences and results.
Report from a seminar Gender pay gap and diversity audit: tools, experiences and results.]
2014
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: diversity audit * gender pay gap * gender based discrimination
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://diverzita.soc.cas.cz/sites/diverzita.soc.cas.cz/files/zprava_ze_seminare_gender_p
ay_gap_1.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245065
0432660 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
Křížková, Alena - Čermáková, Marie - Formánková, Lenka - Maříková, Hana
MPSV podporuje tvorbu metodiky řízení diverzity na pracovišti.
[Ministry of Labour and Social Affairs Supports Creation of Methodology for Diversity
Management in the Workplace.]
Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 15, č. 1 (2014),
s. 85-90 ISSN 1213-0028
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020134
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: diversity management * gender * age
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/407
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237037
0438252 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina
Tisková zpráva „Kulturní plánování: nová výzva v českém kontextu“.
[Press release „Cultural planning: a New Challenge in the Czech Context“.]
2014
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: cultural planning * Czech Republic * culture
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241694
0438989 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
Vojtíšková, Kateřina
Komunitně vedený místní rozvoj – mohl by být vhodným nástrojem čerpání evropských
peněz pro česká města?.
[Community Led Local Development – is it an apt tool for Czech cities?.]
2014
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: regional policy * Community led local development * urban planning
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6634416
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242320
0437530 - SOU-Z 2015 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
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Vojtíšková, Kateřina
Moc kontra emoce: Případ Činoherního studia a jeho analýza.
[Power contra emotion: The analysis of the case of Drama Studio in Ústí nad Labem.]
2014
Grant CEP: GA MK DF11P01OVV032
Klíčová slova: theatre, local government * local government * media
Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialnidruzstvo/archiv/online/2014/10-2014/moc-kontra-emoce
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241094
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Ostatní výsledky – not RIV - 1

0433872 - SOU-Z 2015 CZ eng O - Ostatní výsledky
Víznerová, Hana - Linková, Marcela
CULTURAL AND INSTITUTIONAL CHANGE: Strategy and recommendations.
2014
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Sturtural change * gender equality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238074
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Dizertace – not RIV - 3
0433841 - SOU-Z 2015 CZ eng D - Dizertace
Linková, Marcela
Disciplining Science: The Impact of Shifting Governmentality Regimes on Academic
Research in the Natural Sciences in the Czech Republic.
Sociologický ústav AV ČR. - Praha : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, 2014. 173 s.
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Grant ostatní: European Commission(XE) SAS6-CT-2005-017617
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: accountability * gender * institutional change
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238032
0433674 - SOU-Z 2015 CZ cze D - Dizertace
Nyklová, Blanka
Česká feministická scéna: teoretické inklinace, postoje a kontroverze.
[The Czech Feminist Scene: Theoretical Inclinations, Stances and Controversies.]
Sociologický ústav AV ČR. - Praha : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, 2014. 257 s.
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech feminist scene * feminist theories * transculturation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237894
0431571 - SOU-Z 2015 CZ cze D - Dizertace
Vohlídalová, Marta
Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí.
[Sexual harassment at universities.]
Sociologický ústav AV ČR. - Praha : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, 2014. 230 s.
Grant CEP: GA MŠk 2E08057
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sexual and gender harassment * universities * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0236220
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PŘÍLOHA 4
Anotace publikací vydaných
Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
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Dějiny české sociologie
Nešpor, Zdeněk R. 2014. Dějiny české sociologie. Praha:
Nakladatelství Academia. 668 s. ISBN 978-80-200-2355-1
Kniha představuje první úplné zpracování dějin české
sociologie od jejích počátků v 19. století do současnosti.
Je založena na rozsáhlém a dlouhodobém výzkumu
využívajícím archivní a další zdroje, provedeném v rámci
výzkumného projektu Dějiny a současnost české sociologie.
Trvalý link: hdl.handle.net/11104/0233221

25 let české demokracie očima veřejnosti
Kunštát, Daniel, Jan Červenka, Martin Ďurďovič, Paulína
Tabery, Jiří Vinopal. 2014. 25 let české demokracie očima
veřejnosti. Praha: Nakladatelství Academia. 301 s. ISBN
978-80-200-2465-7

Publikace 25 let české demokracie očima veřejnosti
představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu
k politickému systému a jeho aktérům, a to v dimenzi jak
vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno
komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat
procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení
„příběhu“ hluboké společenské transformace po roce 1989.
Všechny prezentované interpretace se opírají o výsledky desítek šetření, která byla
kontinuálně realizována Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu
AV ČR, v.v.i.
Trvalý link: hdl.handle.net/11104/0243019
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Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti
Hamplová, Dana (a kol.). 2014. Rodina a zdraví - jejich
vzájemné souvislosti. Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON). 147 s. ISBN 978-80-7330-248-1

Hlavním cílem knihy je zmapovat vztah mezi rodinnou
situací jedince a jeho celkovým zdravím a psychickou
pohodou. Autorky se přitom zabývají vztahem mezi
rodinným stavem a přítomností dítěte v domácnosti na
straně jedné a hodnocením vlastního zdravotního stavu,
výskytem zdravotních omezení, zdravým životním
stylem a duševním zdravím na straně druhé. Základním
výsledkem jejich analýz je, že data z těchto výzkumů
poskytují smíšený obraz vztahu mezi rodinným stavem a zdravím. Z hlediska rodinného
(či obecně partnerského) stavu poměrně systematicky nacházely rozdíly v oblasti
duševního zdraví, a to jak z hlediska výskytu depresivních symptomů, tak z hlediska
rizikové spotřeby alkoholu. U žen se projevila i souvislost mezi přítomností dítěte
v domácnosti a psychickým zdravím, kdy matky trpí nižším výskytem depresivních
symptomů než bezdětné. Pokud se zaměříme na celkový zdravotní stav, význam
partnerských svazků i rodičovství se zdají být mnohem slabší a v průběhu posledních let
oslabující, což může být spojené s proměnou demografického chování v posledních
letech. Odpovídá tak například na následující otázky: Těší se ženatí muži a vdané ženy
lepšímu psychickému zdraví než jejich nezadané protějšky? A jak jsou na tom ženy
s dětmi ve srovnání s bezdětnými ženami? Jaký je vztah mezi subjektivním hodnocením
vlastního zdravotního stavu a rodinným stavem v české společnosti? Má rodičovství vliv
na duševní zdraví otců?
Trvalý link: hdl.handle.net/11104/0239866

Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce
volebního chování na území Česka od roku 1920 do
roku 2006, jejich změny a možné příčiny

Kostelecký, Tomáš, Renáta Mikešová, Markéta
Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard, Martin Šimon.
2014. Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce
volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku
2006, jejich změny a možné příčiny. Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON). 173 s. ISBN 978-80-7419-166-4
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Kniha systematicky analyzuje prostorové vzorce výsledků parlamentních voleb
na území Česka v meziválečném období a v období 1992 až 2006. Autoři sledují jak
změny prostorových vzorců volebního chování voličů v čase, tak jejich souvislosti
se vzorci socioekonomických a demografických charakteristik populace. Kladou
si otázku, zda regionální odlišnosti volebních výsledků jsou pouhým odrazem
skutečnosti, že v různých regionech žijí lidé s různým vzděláním, profesí, religiozitou či
etnickou příslušností, nebo jsou ve hře ještě další faktory. Hledají odpověď na otázku,
zda u některých regionů lze hovořit o regionálně/lokálně specifickém volebním chování,
které má tendenci se opakovat v řadě po sobě jdoucích voleb. Vzhledem k tomu,
že se v českém kontextu jednotlivé politické strany relativně rychle mění, pracuje kniha
s konceptem stranických rodin, tedy skupin stran vzájemně si blízkých svou politickou
ideologií. Autoři se soustřeďují více na podporu politických ideologií voliči než
na hlasování pro jednotlivé konkrétní strany, kniha je tak spíše o voličích než
o politických stranách. To umožňuje zkoumat prostorové vzorce politického chování
i v případech, kdy dochází ke změnám na úrovni jednotlivých politických stran (např.
rozdělení strany, slučování stran, zakládání nových stran, zánik etablovaných stran
apod.). Soustředění na typy stran místo na jednotlivé konkrétní strany rovněž umožnilo
hledat souvislosti mezi volebními výsledky a strukturou obyvatelstva v obecnější rovině,
při současném potlačení vlivu, jaký na rozhodování voličů konkrétních stran má efekt
popularity jednotlivých kandidátů.
Trvalý link: hdl.handle.net/11104/0239433

Introduction to the Management of Social Survey
Data
Krejčí, Jindřich. 2014. Introduction to the Management
of Social Survey Data. Praha: Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i. 64 s. ISBN 978-80-7330-252-8

Publikace začíná diskusí o konceptuálním zázemí pro
správu dat v současném sociálním výzkumu, která
vychází ze snahy o naplňování principů otevřeného
přístupu k datům a sdílení dat mezi výzkumnými týmy
a z cyklického pojetí života dat. Dále reviduje zásady
správy dat v plánování a designování výzkumného projektu a provádí čtenáře
jednotlivými oblastmi procesu správy dat během výzkumného projektu.
Trvalý link: hdl.handle.net/11104/0243074
Publikace ke stažení: soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/krejci_web.pdf
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Population Development and Policy in Shrinking
Regions: the Case of Central Europe
Šimon, Martin, Renata Mikešová (eds.). 2014.
Population Development and Policy in Shrinking
Regions: the Case of Central Europe. Prague:
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 135 s. ISBN 978-807330-257-3. Dostupné z: www.adapt2dc.eu

Publikace informuje o demografických změnách ve
střední Evropě. Je určena především tvůrcům politik
na místní a regionální úrovni, kteří se zabývají dopady
demografických změn v jejich regionech. Jednotlivé
kapitoly se zaměřují na vývoj počtu obyvatel a na další
demografické charakteristiky, věnují se politikám
zaměřeným na demografické změny ve střední Evropě a poskytují hlubší vhled
do vybraných regionů, které se potýkají s úbytkem obyvatelstva a stárnutím populace.
Demografická změna je v knize chápána jako důležitá výzva pro udržitelný rozvoj
a sociální soudržnost v mnoha regionech střední Evropy.
Trvalý link: hdl.handle.net/11104/0241096
Rozehraná partie: talentky sedm let poté

Vohlídalová, Marta. 2014. Rozehraná partie:
talentky sedm let poté. Praha: Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i. 141. ISBN 978-80-7330-261-0

Publikace se zaměřuje na životní a pracovní dráhy
mladých žen působících ve vědě, výzkumu nebo
terciárním vzdělání. Navazuje na publikaci
Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy z roku
2007, která představila úspěšné mladé vědkyně
z různých vědeckých disciplín na začátku vědecké
dráhy. Publikace Talentky sedm let poté se za těmito vědkyněmi vrací po zhruba sedmi
letech. Věnuje se tomu, jak se od posledního rozhovoru odvíjely jejich pracovní a životní
dráhy, jak se za poslední roky změnily jejich profesní i soukromé plány, cíle a představy.
Zjišťuje, jaké měly mladé vědkyně tenkrát představy o svém životě a práci a jaká
je dnešní realita, a zaměřuje se také na to, jak reflektují proměnu vědeckého prostředí,
jejímiž svědky jsme v posledních letech. Vlastní rozhovory jsou uvozeny analytickou
studií zaměřující se na vývoj pracovních drah mladých vědkyň a proměnu jejich
vyprávění. Kniha navazuje na řadu dalších knih rozhovorů, které v posledních 10 letech
vznikly v rámci projektu Národního kontaktního centra‐ženy a věda.
Publikace ke stažení: www.zenyaveda.cz/files/web-rozehrana-partie.pdf
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Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní
společnosti
Hašková, Hana (ed.), Marta Vohlídalová, Hana
Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena
Křížková, Lenka Formánková. 2014. Vlastní cestou?
Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON) / Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i. 398 s. ISBN 978-80-7419-178-7.

Kniha se zaměřuje na současná uspořádání
partnerství a rodiny a vysvětluje jejich proměny
a různorodost. Zároveň se věnuje analýze toho, jak
lidé kombinují pracovní a soukromý život, jak se
způsoby tohoto kombinování mění v čase a jaká
nerovně rozložená rizika z toho vyplývají. Tyto
proměny nahlížejí autorky perspektivou výzkumu životních drah. Postupují
od teoretického a metodologického ukotvení výzkumu životních drah, pokračují
analýzou mezigeneračních a meziskupinových rozdílů ve vybraných doménách životních
drah až k hloubkovým analýzám životních trajektorií a zkušeností vybraných skupin.
V některých případech kriticky zkoumají životní podmínky, zkušenosti a rizika skupin,
které v české sociologii zatím zůstávaly na okraji badatelského zájmu. Jednotlivé
kapitoly představují ucelené studie, které lze číst i samostatně. Zároveň celou knihu
spojuje téma prolínání a proměn soukromého a pracovního života a rizik, jimž
jednotlivci v této souvislosti čelí v závislosti na svých různých sociálních pozicích,
předchozích biografiích, příslušnosti ke generaci a měnících se podmínkách. Kniha se
snaží odpovědět například na následující otázky: Proč zůstávají mladí lidé bydlet
u rodičů a jak vypadají jejich první samostatné domácnosti? Kdo jsou singles a kdo
zůstává po celý život bez partnera? Proč bydlí někteří partneři v oddělených
domácnostech a jak prožívají a praktikují svůj partnerský a rodinný život? Jak stabilní
jsou nesezdaná soužití a manželství, a pokud se rozpadnou, jakou šanci navázat nový
partnerský vztah lidé mají? Co víme o pozdní mladosti a mladém stáří? Staly se novými
svébytnými fázemi životních drah? Jaké jsou životní dráhy matek po rozvodu
či rozchodu? Jak se jejich životní dráhy mezigeneračně proměňují? Jaké okolnosti zvyšují
nebo naopak snižují spokojenost lidí s jejich pracovním a soukromým životem?
Trvalý link: hdl.handle.net/11104/0242850
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